
Ogłoszenie nr 596902-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.  

Politechnika Gdańska: wymiana i remont pokrycia dachowego wraz z elementami 

uzupełniającymi oraz wymiana i renowacja okien zabytkowych w budynku „Misiówka” 

Politechniki Gdańskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska, krajowy numer identyfikacyjny 162000000, 

ul. Narutowicza  11/12 , 80-233   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 472 400, 

e-mail dzp@pg.gda.pl, faks 583 472 913.  

Adres strony internetowej (URL): www.pg.edu.pl  



Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Uczelnia Publiczna  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

www.dzp.pg.edu.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.dzp.pg.edu.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 

11/12, Gmach Główny PG, skrzydło B, pok. 212, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 

od 8:00 do 15:00.  



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wymiana i remont pokrycia 

dachowego wraz z elementami uzupełniającymi oraz wymiana i renowacja okien 

zabytkowych w budynku „Misiówka” Politechniki Gdańskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12  

Numer referencyjny: ZP/185/055/R/17  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wymiana i remont pokrycia 

dachowego wraz z elementami uzupełniającymi oraz wymiana i renowacja okien 

zabytkowych w budynku „Misiówka” Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. G. 

Narutowicza 11/12. Zakres prac obejmuje m. in.: Podstawowe i wiążące informacje dotyczące 

zakresu remontu należy przyjąć z Programu Konserwatorskiego będącego załącznikiem do 

projektu architektoniczno - budowlanego. •wymiana połaci dachów z dachówki mnich - 

mniszka na dachówkę tego samego typu wraz z wymianą opierzeń dekoracyjnych 

drewnianych - deski profilowane, żłobione dekoracyjnie na zakończeniu połaci dachu - 

remont konstrukcji dachowej, •remont ścian wystawek wraz z wymianą okien, •wymianę 

gąsiorów kalenicowych, •remont oryginalnej wiatrownicy na dachu od strony wschodniej, 

•wymiana deskowania w pasie okapów dachu, •wymiana oryginalnych rynien ocynkowanych 

ø120 i ø 140 oraz rur spustowych ocynkowanych ø 80 i ø 120 na tytanowo - cynkowe wraz z 

ozdobnymi puszkami chwytającymi wykonanymi na wzór oryginalnych, •uzupełnienie spoin 

kominów ceglanych i wymianę dachówek karpiówek na kominach, •wymianę łat 

drewnianych pod dachówkę na łaty impregnowane przeciwwilgociowo, przeciwogniowo i 



przeciwgrzybicznie o wymiarach 4 x 6 cm, •wymianę obróbek blacharskich kominów i pasów 

przy rynnach na obróbki z blachy stalowej tytanowo - cynkowej, •demontaż i montaż nowej 

instalacji odgromowej, •renowacja elementów drewnianych ścianek lukarn dachowych, 

•wymiana i renowacja okien zabytkowych, •renowacja drzwi wejściowych.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  
 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach: 112  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 
112 

  
 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: •dotycząca Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą renowację okien zabytkowych o 

wartości, co najmniej 50.000,00 zł brutto oraz co najmniej jedną robotę budowlaną 

obejmującą remont, przebudowę lub rozbudowę dachu w obiekcie wpisanym do rejestru 

zabytków, o wartości, co najmniej 100.000,00 zł brutto. Przez okna zabytkowe Zamawiający 



rozumie okna uznane przez Konserwatora Zabytków. •dotycząca osób: Zamawiający uzna 

warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie zgodnym z przedmiotem 

zamówienia tj.: 1.1. osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, która będzie 

uczestniczyła w wykonaniu zamówienia i stale przebywała na placu budowy podczas 

prowadzenia robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała 

udział w robotach budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru. 1.2. 

osobą do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej bez ograniczeń; 1.3. osobą 

do pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich, która ukończyła studia drugiego 

stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji zabytków oraz która, przez 

co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub 

badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  



III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1 Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 

i podmiotów na rzecz których, roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2 Zamawiający żąda wykazu osób, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zmówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami .  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania 

ofert, wadium w wysokości: 7 000,00 zł.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 



Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 



warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

termin wykonania zamówienia  30,00 

okres gwarancji na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia 10,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  



 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących: a)terminu Termin 

zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku 

wystąpienia jednej z niżej wymienionej okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na 

termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę 

terminu mogą wynikać z: - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, - 

działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne zdarzenia losowe), 

nieprzewidziane i niemożliwe do przewidzenia - wstrzymania robót przez Zamawiającego - 

konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez projektanta korekt i uściśleń w 

rozwiązaniach projektowych, - ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

niezidentyfikowanej przeszkody w budynku, - ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu 



umowy nieprzewidzianych przeszkód prawnych, formalnych lub technologicznych, w 

szczególności potrzeba uzyskania dodatkowych niemożliwych do przewidzenia na etapie 

planowania decyzji lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów - realizacji robót 

dodatkowych, zamiennych lub zaniechania części robót, - niekorzystnych warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających bądź w poważnym stopniu utrudniających realizację 

robót, co każdorazowo potwierdzi kierownik budowy w oparciu o złożony przez Wykonawcę 

dokument IMiGW o stanie pogody. Za niekorzystne warunki pogodowe utrudniające 

realizację robót zewnętrznych Strony uznają temperaturę poniżej +5°C przez okres min. 3 dni 

roboczych, opady deszczu ciągłe - powyżej 2 dni roboczych. W okolicznościach wyżej 

wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne, z tym że wielkość zmian musi być 

powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała. Wydłużenie okresu obowiązywania umowy 

nakłada na wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego wymaganej wysokości. b) 

zakresu i wartości umowy Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości umowy 

mogą być roboty zamienne lub zaniechane. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe 

jeśli: 1)jest korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie korzystne 

skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, 2)stało się konieczne na skutek ujawnienia 

się błędów w dokumentacji projektowej, lub przeszkód, 3)pozwolą osiągnąć lepsze parametry 

techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, 4)dotyczą 

zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiającemu i niedostępnych w momencie 

zawarcia umowy, 5)zleconych robót dodatkowych Realizacja robót zamiennych w stosunku 

do określonych w umowie, musi być wywołana czynnikami obiektywnymi związanymi z tą 

realizacją tj. niezależnymi od wykonawcy, związanymi z koniecznością wprowadzenia zmian 

warunkujących realizację prac zgodnie ze sztuką budowlaną, nie powodującymi rozszerzenia 

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej ani wynagrodzenia 

wykonawcy. Wprowadzenie robót zaniechanych jest możliwe jeśli: 1) są one następstwem 

zleconych robót dodatkowych 2) konieczność rezygnacji z tych robót jest niezbędna dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 3) zaistniały istotne zmiany okoliczności 

powodujące, że wykonanie części robót nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wartość robót zaniechanych zostanie ustalona 

na podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. c) zmiany w zakresie wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy 1) Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w formie 

pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności: - zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zawarcie aneksu nastąpi nie 

później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, d) zmiany w składzie osób 

uczestniczących w wykonywaniu zamówienia 1) Wykonawca może dokonywać zmiany osób, 

które będą uczestniczyć w Wykonywaniu zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za 

uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nową osobę. 2) w przypadku zmiany 

osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać kwalifikacje i 

doświadczenie, jakie posiadają osoby wskazane w ofercie, spełniać wymagania określone w 

siwz oraz postanowieniach umowy, 3) Wykonawca musi z własnej inicjatywy zaproponować 

zastępstwo w przypadku śmierci, choroby lub wypadku lub innej przyczyny wyłączającej 

możliwość pracy któregokolwiek z osób. 4) Zamawiający może żądać zmiany, jeżeli w jego 

opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z 

Umowy. Zmiana Pracownika świadczącego Roboty budowlane dokonana zgodnie z zapisami 

§ 5 ust. 16 pkt. 2 niniejszej umowy nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy. 

e) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy 1) Wykonawca może dokonać zmiany lub 

zrezygnować z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 



określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca (lub Wykonawca 

samodzielnie) spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 2) powierzenie wykonania 

części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 3) Zasady wprowadzenia podwykonawcy szczegółowo 

zostały określone w § 7 umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2017-10-20, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> PL  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
Termin wykonania zamówienia: 16 tygodni od dnia zawarcia umowy. UWAGA! Termin 

wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający przyzna 

Wykonawcy punkty za zaoferowanie krótszego terminu niż maksymalny,16 tygodni. Kryteria 

oceny ofert zostały zawarte w rozdziale XIII SIWZ. Zamawiający przeliczył 16 tygodni na 

ilość dni -112.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


