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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiający: Politechnika Gdańska 

Adres: ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

NIP: 584-020-35-93  

REGON: 000001620  

Strona internetowa: www.pg.edu.pl  

 

Postępowanie prowadzone przez:  
Wydział Elektrotechniki i Automatyki  
Tel: +48 58 347 14 02 

Fax: +48 58 347 18 02 

E-mail: zamowienia.weia@pg.gda.pl 

Godziny pracy: 8:00-15:00 

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości zamówienia 

powyżej kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 
 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), jest 

prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy, zwanej dalej ustawą Prawo 

zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji wybranych 

pomieszczeń w budynku nr 12 (ul. Narutowicza 11/12) oraz w budynku nr 61 (ul. Sobieskiego 7) 

Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.  
 Zamówienie jest udzielane w ramach 3 części: 

a) część A – Modernizacja pomieszczeń o numerach: E09, E25, E30, 300 w budynku nr 12 

Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 

11/12. 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń o numerach: E09, E25, E30, 300 

w budynku nr 12 Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przy ul. 

Narutowicza 11/12. 
 

1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki 6.1 a) 
 

– 6.1 e) do SIWZ).  
 

1.3  Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie. 

1.4  Prace w poszczególnych pomieszczeniach będą prowadzone sukcesywnie, w oparciu 

 o uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego harmonogram. 

1.5  Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją, pozwoleniem na roboty 
 

budowlane – decyzja WUiA.I.6740.1170-1.2016.2-MK.182630 z dnia 12.07.2016 r. 

Prezydenta Miasta Gdańska oraz decyzją nr 325/2016 znak BMKZ.4125.968.2016.AP z 

dnia 30.05.2016 r. Prezydenta Miasta Gdańska, zmienioną decyzją z dnia 30.05.2017 r. 

(załączniki 7-9 do SIWZ). 

 

http://www.pg.edu.pl/
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1.6 Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60-miesięcznej gwarancji na instalacje, 

urządzenia teletechniczne i elektryczne oraz 36-miesięcznej gwarancji na pozostałe roboty 

(licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń i uwag ze 

strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych 

podczas odbioru końcowego). 

 

b) część B – Modernizacja pomieszczeń o numerach: 8, 44-48, 107, 206, dach nad 

laboratorium E-2B, korytarz przy pomieszczeniu E10, 105, 107 w budynku nr 12 

Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 

11/12. 

1.7 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń o numerach: 8, 44-48, 107, 206, 

dach nad laboratorium E-2B, korytarz przy pomieszczeniu E10, 105, 107 w budynku nr 12 

Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12. 
 

1.8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki 6.2 a) – 6.2 

c) do SIWZ). Załączony do SIWZ przedmiar robót, jest przekazywany wyłącznie w celu 

ułatwienia wyliczenia ceny oferty. 
 

1.9 Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie.  

1.10  Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją, pozwoleniem na roboty 
 

budowlane – decyzja WUiA.I.6740.1106-2.2017.2-PK.189317 z dnia 24.07.2017 r. 

Prezydenta Miasta Gdańska oraz decyzją nr 325/2016 znak BMKZ.4125.967.2017.JB z 

dnia 30.05.2016 r. Prezydenta Miasta Gdańska, zmienioną decyzją z dnia 30.05.2017 r. 

(załączniki 10-11 do SIWZ). 

 

1.11 Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty 

(licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń i uwag ze 

strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych 

podczas odbioru końcowego). 
 

 

c) część C – Modernizacja pomieszczenia nr 116 w budynku nr 61 Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przy ul. Sobieskiego 7. 

1.12 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczenia nr 116 w budynku nr 61 

Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przy ul. Sobieskiego 7. 
 

1.13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w opisie zakresu prac oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załączniki 6.3 a) – 6.3 c) do SIWZ). 

Załączony do SIWZ przedmiar robót, jest przekazywany wyłącznie w celu ułatwienia 

wyliczenia ceny oferty. 
 

1.14 Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie. 
 

1.15 Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty 

(licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń i uwag ze 

strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych 

podczas odbioru końcowego). 
 
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45421145-2 Instalowanie rolet 

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
  

  
3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do odniesień w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót do norm, europejskich ocen 
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technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, czy systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja, na którą składają się: 

a) opis przedmiotu zamówienia, projekty budowlane i wykonawcze, 

 b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB). 

5. Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robót w celu ułatwienia wyliczenia ceny 

ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i jest materiałem pomocniczym. 

6. Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w 

formie papierowej oraz przekazania 2 egzemplarzy w formie elektronicznej na CD. 

7. Wykonawca w przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian lub modyfikacji w 

przedmiocie zamówienia zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego w trybie określonym w art. 

38 ustawy. 
 

 8. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu  

  prowadzenia robót budowlanych, celem zapoznania się z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie  

  realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie  

 wprowadza obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
 
 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
 
 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
 

selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
 

udzielenie zamówienia.  
10. Powierzenie wykonania  części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 
11. W §7 ust. 10 wzoru umowy określono wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 
 
  Wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  

  o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji  

  zamówienia. 
 

11.1 Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
 

dla części A: 
 

 prace przygotowawcze w pomieszczeniach (przeniesienie wyposażenia, zabezpieczenie 

urządzeń), demontaż i ponowny montaż wyposażenia, 

 przygotowanie powierzchni pod prace malarskie (w tym prace tynkarskie) i prace malarskie, 

 przygotowanie powierzchni pod ułożenie wykładzin i układanie wykładzin, 

 prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych (w tym prace przygotowawcze), 

 prace porządkowe, 

 wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego, 
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 modernizacja sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach wraz z wymianą szaf 

telekomunikacyjnych, 

 wykonanie prac związanych z instalacjami sanitarnymi: wymiana elementów instalacji 

sanitarnych, dostosowanie instalacji klimatyzacji do potrzeb Zamawiającego, 

 (odprowadzenie skroplin), 

 renowacja elementów drewnianych i kratek wentylacyjnych. 

dla części B: 
 

 prace przygotowawcze w pomieszczeniach (przeniesienie wyposażenia, zabezpieczenie 

urządzeń), demontaż i ponowny montaż wyposażenia, 

 przygotowanie powierzchni pod prace malarskie (w tym prace tynkarskie) i prace malarskie, 

 przygotowanie powierzchni pod ułożenie wykładzin i układanie wykładzin, 

 prace porządkowe, 

 prace dekarskie, 

 prace blacharskie. 

dla części C: 

 prace przygotowawcze w pomieszczeniach (przeniesienie wyposażenia, zabezpieczenie 

urządzeń), demontaż i ponowny montaż wyposażenia, 

 przygotowanie powierzchni pod prace malarskie (w tym prace tynkarskie) i prace malarskie, 

 przygotowanie powierzchni pod ułożenie wykładzin i układanie wykładzin. 
 

11.2 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, ustawy  
Prawo zamówień publicznych: 

 
 W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 

art. 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa w punkcie 12.1 SIWZ, Wykonawca złoży oświadczenie 

dotyczące ilości pracowników. 
 
 Wykonawca będzie zobowiązany na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji poszczególnych 

czynności do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o prace tychże osób 

wykonujących czynności, o których mowa w punkcie 11.1 SIWZ. W kopii każdej umowy/umów 

muszą być wskazane: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umówionej pracy 

oraz rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu. 
 
 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia, poprzez złożenie, oświadczenia 

potwierdzającego zawarcie umowy z pracownikami, którzy będą realizować prace stanowiące 

przedmiot umowy, ze wskazaniem: 
 podmiotu składającego oświadczenie,

 daty złożenia oświadczenia,

 liczby pracowników,

 rodzaju zawartej umowy,

 daty zawarcia umowy,

 wymiaru czasu pracy,

 rodzaju pracy,

 miejsca wykonywanej pracy.

 Dokument ten powinien zawierać oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń i być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiający w każdym czasie może żądać dodatkowych 

dokumentów lub wyjaśnień (np. kopii umowy/umów o pracę lub zaświadczenia właściwego ZUS 

potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę wraz z podaniem ogólnej 

kwoty ubezpieczenia), jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez Wykonawcę budzą 

wątpliwości, co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub 

wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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 Wykonawca może zastąpić osobę lub osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonywania 

czynności, o których mowa w punkcie 10.1 SIWZ pod warunkiem, że  
spełnione zostaną wszystkie wymagania, co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji 

zamówienia. 
 
 W przypadku zmiany osoby lub osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonywania 

czynności, o których mowa w punkcie 10.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany będzie do 

bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni 
 

roboczych oraz przedłożenia kopii umowy/umów o pracę. 
 

11.3 Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz sankcje z tytułu 

niespełnienia tych wymagań: 
 
 W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 
 

 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny; 

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów; 

 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  
 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę Kodeksu pracy, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 10.2 b) oraz 10.2 c) SIWZ, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 12 ust. 8 wzoru umowy. 

 Za niedopełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących roboty na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną, o której mowa w § 12 ust. 9 wzoru umowy.  
 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
 Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.  
 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE 
 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko 

jedną ofertę na dowolną liczbę części (maksymalnie 3). 

 

V. OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 
 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6) 

ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki.  

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 1. Część A – do 16 lutego 2018 r. 

2. Część B – całość do 31 sierpnia 2018 r. w tym: 

a) do 16 lutego 2018 r.: 

 remont pomieszczenia nr 8,  

 wymiana żaluzji w pomieszczeniu 206, 

 naprawa ściany na korytarzu przy drzwiach do pomieszczenia E10, 

 uzupełnienie cokołów z wykładziną zgrzewalną PCV na korytarzu przy pomieszczeniach 105 i  

107 oraz w pomieszczeniu 107, 

 remont pomieszczenia 107. 
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b) od 16 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.: 

 naprawa fragmentu ściany okiennej w pomieszczeniu nr 48 (dziekanat) oraz uszczelnienie 

rury spustowej, 

 remont pomieszczeń od nr 44÷48 (dziekanat). 

c) do 31 sierpnia 2018 r: 

 uszczelnienie koryta – dach nad laboratorium E-28. 

3. Część C - do 16 lutego 2018 r. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23) oraz ust. 5 pkt. 1) 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.


 zdolności technicznej lub 

zawodowej:  

 

dla części A 
 
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje niezbędnym 

doświadczeniem i wykaże się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie minimum 2 wykonanymi 

należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonymi robotami 

budowlanymi polegającymi na odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub remoncie 

obiektu zabytkowego o wartości co najmniej 200.000 zł brutto każda;


 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował do wykonania zamówienia następującymi osobami:


 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

 kierownikiem robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, 

posiadającym kwalifikacje określone w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, z późn. zm.);

 kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

 kierownikiem robót telekomunikacyjnych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych bez ograniczeń. 

Funkcja kierownika budowy oraz kierownika robót budowlanych przy zabytku nieruchomym 

wpisanym do rejestru może być pełniona przez jedną osobę. 

Funkcja kierownika robót elektrycznych oraz kierownika robót telekomunikacyjnych może być 

pełniona przez jedną osobę. 

 
dla części B 

 
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje niezbędnym 

doświadczeniem i wykaże się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie minimum 2 wykonanymi 

należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonymi robotami 

budowlanymi polegającymi na odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub remoncie 

obiektu zabytkowego o wartości co najmniej 20.000 zł brutto każda; 
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 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował do wykonania zamówienia następującymi osobami: 

 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 

 kierownikiem robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, 

posiadającym kwalifikacje określone w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, z późn. zm.). 

 Funkcja kierownika budowy oraz kierownika robót budowlanych przy zabytku nieruchomym 

wpisanych do rejestru może być pełniona przez jedną osobę. 

 

dla części C 
 
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował do wykonania zamówienia kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do 

kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 

 Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności 

nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w 

państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12a Ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.) oraz 

przepisów Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 

 Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie 

ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 

zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują 

uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień 

budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy 

będące podstawą ich nadania. 

2. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na 

podstawie informacji zawartych w złożonych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu 

dokumentach i oświadczeniach wymienionych w rozdziale IX SIWZ, zgodnie z formułą: 

spełnia/nie spełnia. Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Niewykazanie w wystarczający sposób 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy 

postępowania. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców określonych w art. 24 

ust. 1 pkt. 12) – 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Zamawiający na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczy Wykonawcę: 

3.1.  W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 

2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 
 

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie  

zamówienia. 

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
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1. Zamawiający żąda wraz z ofertą następujących dokumentów: 
 

1.1. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy 

Prawo zamówień publicznych:  
 jednolity europejski dokument zamówienia (załącznik 2 do SIWZ). 
 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty 
dotyczące tych podmiotów. 

2.  Ponadto Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów, oświadczeń 

 i informacji: 

2.1. wypełnionego formularza ofertowego (załącznik 1 do SIWZ). Oferta (formularz ofertowy 

wraz z załącznikami) musi być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub 

przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionego/upoważnionych do podejmowania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym 

dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym 

pełnomocnictwem; 

2.2. pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, 

jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku, o którym 

mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy ubiegający się 

wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo 

udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego; 

2.3. dowodu wniesienia wadium. 

3. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed 

udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, niżej 

wymienionych oświadczeń lub dokumentów: 

3.1. W celu potwierdzenia, warunków udziału w postępowaniu: 

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

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

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz 

których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, że te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji, że roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie tych dokumentów dostarczyć – inne dokumenty. 

W wykazie należy wymienić: 

a) dla części A: 

minimum 2 wykonane należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

i prawidłowo ukończone roboty budowlane polegające na odbudowie, rozbudowie, 

nadbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu zabytkowego o wartości co najmniej 

200.000 zł brutto każda. 

b) dla części B: 

minimum 2 wykonane należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

i prawidłowo ukończone roboty budowlane polegające na odbudowie, rozbudowie, 

nadbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu zabytkowego o wartości co najmniej 

20.000 zł brutto każda. 

 4.     Wykaz  osób  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego   

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

W wykazie należy wymienić osoby do pełnienie niżej wymienionych funkcji: 

a) dla części A: 

 kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania  robotami 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 

 kierownika robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, 

posiadającego kwalifikacje określone w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 

1446, z późn. zm.); 

 kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

 kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającego uprawnienia do kierowania 

robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych bez ograniczeń. 

b) dla części B: 

 kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 

 kierownika robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, 

posiadającego kwalifikacje określone w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, 

z późn. zm.); 

c) dla części C 

 kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 
 

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o   

    udzielenie zamówienia: 
 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, odnośnie skazania za 

wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 

że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 
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e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 

takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 
 

5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 3.2 SIWZ: 

 dot. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

 dot. b)÷d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
 

5.2. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3.2 lit a) oraz 3.2 lit. b) tiret 2, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w 3.2 

lit. b) tiret 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 

terminu. 

5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w punkcie 3.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

5.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), 

zwanego w dalszej części SIWZ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, składa dokument, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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5.6. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, 

nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 

ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju stosuje się. 

5.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

5.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać 

dokumentów, które określają w szczególności:  
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania 

zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
  

 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 
 

5.9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 

1–9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju. 

5.10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych 

w § 5 pkt 1–9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, dotyczących podwykonawcy, któremu 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na 

którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5.11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

5.12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, które znajdują się w posiadaniu 

Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne. 

6. Wymagania dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 

ustawy Prawo zamówień publicznych): 

6.1. przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

6.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie niniejszego zamówienia; 
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6.3. dokument pełnomocnictwa musi zawierać w szczególności wskazanie postępowania o 

zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 

6.4. dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do 

składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 

gospodarczej Wykonawcy; 

6.5. jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; 

6.6. podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zobowiązań.  

7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 

dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. Wszystkie wymagane dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem na każdej ze stron, przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy z zastrzeżeniem punktów IX.7- IX.11 SIWZ.  
9. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 

10. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju dotyczące Wykonawcy i 

innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. 

11. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, inne niż oświadczenia, o 

których mowa w ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub formie 

elektronicznej. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

15. Zamawiający nie wymaga załączania do oferty wzoru umowy. 

16. Złożone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi. 

 

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA 

1. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

jest język polski. 

Złożona przez Wykonawcę oferta wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim. 

Również w języku polskim prowadzona będzie cała korespondencja między Zamawiającym, a 

Wykonawcami. 

Forma przekazywania dokumentów, oświadczeń, informacji, zawiadomień itp.: 
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1.1. Zamawiający wprowadza, jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia - formę pisemną (z zastrzeżeniem wskazanym w pkt. 3.2); 

1.2. Zamawiający dopuszcza również formę faksu lub elektroniczną przy czym, jeżeli 

Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia (z zastrzeżeniem wyjątków 

określonych w treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

3. Zamawiający umieszcza na własnej stronie internetowej wszelkie istotne dla Wykonawców 

informacje dotyczące prowadzonego postępowania, a w szczególności: Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia, wyjaśnienia oraz zmiany do SIWZ, informację o wyborze oferty. 

4. Dane do korespondencji: 

Adres:  Politechnika Gdańska 

 ul. G. Narutowicza 11/12 

 80-233 Gdańsk 

E-mail:  zamowienia.weia@pg.gda.pl 

Faks: +48 58 347 18 02  

5. Dni i godziny pracy Zamawiającego: 

od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.
00

 ÷15.
00

. 

6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem 

postępowania ZP/183/014/R/17. 
 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia otwarcia ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni. 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca obowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości: 

1.1. dla części A – 10.000,00 zł; 

1.2. dla części B – 1.000,00 zł; 

1.3. dla części C - 300,00 zł. 
 

2. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania 

ofert.  
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

3.1. pieniądzu; 

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3.3. gwarancjach bankowych; 

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy 

z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016, poz. 359).  
4. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 w Banku Millennium, z opisem: „wadium PN nr 

ZP/183/014/R/17 część …”. 

mailto:zamowienia.weia@pg.gda.pl
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Wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający będzie uważał za skuteczne, gdy bank 

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 

terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 

Wykonawcę nie będzie wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego wniesienia 

wadium przez Wykonawcę. 
 

6. Oryginały dokumentów potwierdzających wniesienie wadium w formach wymienionych w 

punktach 3.2 – 3.5 należy doręczyć wraz z ofertą przed upływem terminu składania ofert do 

siedziby Zamawiającego (budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki - pok. 104). 

7. Wadium w przypadku Wykonawców działających wspólnie może być wniesione przez jednego 

z Wykonawców – pełnomocnika, z zaznaczeniem że jest przez niego wnoszone w imieniu 

Wykonawców. 

8. Dokument wadialny (gwarancja bądź poręczenie) musi być sporządzony zgodnie z 

obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 

8.1. nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji 

ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego); 

8.2. dokładne określenie postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy; 

8.3. kwotę wadium; 

8.4. termin ważności obejmujący cały okres związania ofertą; 

8.5. nieodwołalne, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 

wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 

związania ofertą. 
 

9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą 

wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.  
10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

12. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 

będzie zobowiązany do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

16. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 

3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

17. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

17.1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
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17.2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest 

wymagane); 

17.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta powinna zostać sporządzona przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych i zawierać wszystkie wymagane na dzień składania ofert dokumenty, 

oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać formularz ofertowy (załącznik 1 

do SIWZ) oraz dokumenty wymienione w rozdziale IX SIWZ. 

4. Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do 

treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. 

6. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów. 

10. Oferta oraz dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby 

ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 

ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie 

pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania 

oferty. 

11. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana 

w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana 

przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – 

pełnomocnika. 

12. Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności wymienionej w formularzu 

ofertowym oraz ponumerowane (nie wymaga się numerowania czystych stron). Łączną ilość 

stron należy wpisać do formularza ofertowego. 

Należy spiąć wszystkie strony oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację bez 

widocznych śladów naruszeń. 

13. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę upoważnioną do 

podpisywania oferty. Zamawiający nie wymaga parafowania czystych stron. 

14. W wypadku załączenia kserokopii dokumentów powinny być one opatrzone napisem „za 

zgodność z oryginałem” i parafowane przez osobę upoważnioną na każdej ze stron. 

15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez 

osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

17. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w 

terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE 

UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W 

ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i 

załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
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warunków płatności zawartych w ofercie. 

W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego 

(np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część oferty, 

nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 

18. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia, opatrzonym adnotacją: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
WYKONAWCA: (nazwa i adres) 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Politechnika Gdańska 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
 
Wydział Elektrotechniki i Automatyki 
pok. 104 (sekretariat) 

 
OFERTA PRZETARGOWA 

 
nr ZP/183/014/R/17 na 

 
MODERNIZACJĘ WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 12 

(NARUTOWICZA 11/12) 
ORAZ 

W BUDYNKU NR 61 (SOBIESKIEGO 7) 
WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI  

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED – 15.11.2017 r., godz. 10:30 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy dostarczyć nie później niż do dnia 15.11.2017 roku do godziny 10:00 do 

siedziby Zamawiającego, tj.: 

Politechnika Gdańska 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 
pok. nr 104 

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego. 

3. Ofertę złożoną po terminie określonym w pkt. 1 zwraca się po upływie terminu na wniesienie 

odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. 

4. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty - 

przed upływem terminu do składania ofert określonego w pkt. 1. Powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać przygotowane i oznaczone według 

takich samych zasad jak składana oferta, a koperta dodatkowo oznaczona określeniami 

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

5. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.11.2017 roku o godzinie 10:30 w siedzibie 

Zamawiającego - budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (sala Rady Wydziału 

pok. 103). 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
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XV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

1. Cenę wykonania zamówienia należy ustalić w oparciu o otrzymaną dokumentację projektową, 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, wymagania SIWZ, warunki umowy oraz 

obowiązujące normy, przepisy i wiedzę budowlaną. 

2. Załączone do SIWZ przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy. Są 

opracowaniem wtórnym w stosunku do ww. dokumentacji. Mają one obrazować skalę 

przedsięwzięcia budowlanego oraz ułatwiać oszacowanie kosztów. Jednakże nie 

przypisuje się im decydującego znaczenia przy obliczaniu ceny ofertowej. 

3. Wykonawca winien określić cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 

za realizację całego przedmiotu zamówienia (odrębnie dla każdej z części). 

4. Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego i 

musi zawierać wszystkie koszty wynikające wprost z zakresu rzeczowego, w tym koszt prac 

określonych w rozdziale III SIWZ, a także inne nakłady konieczne do prawidłowego, 

terminowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia np. koszty dojazdów na 

teren budowy, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, koszty zagospodarowania 

terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty robót tymczasowych i prac 

towarzyszących, podatki i opłaty. 

5. Zamawiający przyjmuje, że cenę ryczałtową podano prawidłowo, bez względu na sposób jej 

obliczenia. 

6. Cena oferty brutto  musi być podana liczbowo i słownie, wyrażona w złotych 

polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze), przy czym końcówki od 1 do 

4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę. 

7. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami i wyrażona w procentach. 

8. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w 

celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

9. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. W związku z powyższym zaleca się bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków 

wykonania zamówienia. 

10. Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod  

rygorem odrzucenia oferty. 

11. Cena oferty obowiązuje przez cały okres związania ofertą i nie będzie podlegać negocjacjom. 

 

XVI. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Część A – Modernizacja pomieszczeń o numerach: E09, E25, E30, 300 w budynku nr 12 

Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12. 

 O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:  
 a) cena – waga kryterium 60%  
 b) okres gwarancji – waga kryterium 40%  

 Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów w tym :  
 - w kryterium cena maksymalnie 60 punktów, obliczanych według formuły:  

 
 
 

Pc = (Cn / Cob) × 60  
 
 

 

Pc – liczba punktów przyznawana w kryterium cena  
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Cn – cena najtańszej oferty spośród ofert podlegających ocenie 

Cob – cena oferty badanej 

 

 - w kryterium okres gwarancji maksymalnie 40 punktów, obliczanych według  

  następujących zasad: 
 okres gwarancji = 3 lata – 0 punktów

 okres gwarancji = 4 lata – 20 punktów



 okres gwarancji ≥ 5 lat – 40 punktów

 

W przypadku nieokreślenia w formularzu ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż 

wynosi ona 5 lat na instalacje, urządzenia teletechniczne i elektryczne oraz 3 lata na pozostałe roboty 

i przyzna Wykonawcy 0 punktów. 

 

 Łączna punktacja obliczona zostanie według formuły:  
 
 
 

P = Pc + Pg   
 
 

 

P – łączna punktacja 

Pc – punktacja przyznawana w kryterium cena  

Pg – punktacja przyznawana w kryterium okres gwarancji 

 
 Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2. Część B - Modernizacja pomieszczeń o numerach: 8, 44-48, 107, 206, dach nad 

laboratorium E-2B, korytarz przy pomieszczeniu E10, 105, 107 w budynku nr 12 Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12 

 

 O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:  
 a) cena – waga kryterium 60%  
 b) okres gwarancji – waga kryterium 40% 

 Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów:  
 w kryterium cena maksymalnie 60 punktów, obliczanych według formuły:  

 
 
 

Pc = (Cn / Cob) × 60  
 
 

 

Pc – liczba punktów przyznawana w kryterium cena  

Cn – cena najtańszej oferty spośród ofert podlegających ocenie 

Cob – cena oferty badanej 

 

 w kryterium okres gwarancji maksymalnie 40 punktów, obliczanych według następujących 

zasad: 
 okres gwarancji = 3 lata – 0 punktów




 okres gwarancji = 4 lata – 20 punktów



 okres gwarancji ≥ 5 lat – 40 punktów

 

W przypadku nieokreślenia w formularzu ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż 

wynosi on 3 lata i przyzna Wykonawcy 0 punktów. 
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 Łączna punktacja obliczona zostanie według formuły:  
 
 
 

P = Pc + Pg  
 
 

 

P – łączna punktacja 

Pc – punktacja przyznawana w kryterium cena  

Pg – punktacja przyznawana w kryterium okres gwarancji 

 

 Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

3. Część C – Modernizacja pomieszczenia nr 116 w budynku nr 61 Wydziału Elektrotechniki i 

Automatyki Politechniki Gdańskiej przy ul. Sobieskiego 7 

 

 O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:  
 a) cena – waga kryterium 60%  
 b) okres gwarancji – waga kryterium 40% 

 

 Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów:  
 w kryterium cena maksymalnie 60 punktów, obliczanych według formuły:  

 
 
 

Pc = (Cn / Cob) × 60  
 
 

 

Pc – liczba punktów przyznawana w kryterium cena  

Cn – cena najtańszej oferty spośród ofert podlegających ocenie 

Cob – cena oferty badanej nieodrzuconej 

 

 W kryterium okres gwarancji maksymalnie 40 punktów, obliczanych według 

następujących zasad: 
 okres gwarancji = 3 lata – 0 punktów

 okres gwarancji = 4 lata – 20 punktów



 okres gwarancji ≥ 5 lat – 40 punktów

 

W przypadku nieokreślenia w formularzu ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający 

przyjmie, iż wynosi on 3 lata i przyzna Wykonawcy 0 punktów. 

 

 Łączna punktacja obliczona zostanie według formuły: 
 
 
  
 
 

 

P – łączna punktacja 

Pc – punktacja przyznawana w kryterium cena  

Pg – punktacja przyznawana w kryterium okres gwarancji 

 

 Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

P = Pc + Pg 
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XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 

umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 10% ceny brutto oferty. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 
 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach:  
a) pieniądzu; 

 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
c) gwarancjach bankowych;  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 
 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej; 

b) poprzez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

c)  poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  

5. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 

6. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie 

z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze 

strony gwaranta/poręczyciela.  
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

nr  80 1160 2202 0000 0002 9091 0512 w Banku Millennium. 
 

8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może – w uzgodnieniu z 

Zamawiającym – zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa wyżej. 

11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

bez  zmniejszenia jego wysokości. 

12. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

13. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w 

art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ww. ustawy. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia  

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu.  

7. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu  do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w 

terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w 

terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

10. Odwołanie wobec innych czynności niż wymienione w punkcie XVIII.5 i XVIII.6 wnosi się w 

terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania 

ofert. 

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

13.  W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

15. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

16. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

17. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

18. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 

orzeczenia w całości lub w części. 

19. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 

odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

20. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 

skarga kasacyjna. 
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XIX. WZÓR UMOWY  

 

UMOWA do ZP/183/014/R/14/… 

 

Zawarta w dniu ....................... w Gdańsku pomiędzy: 

Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki, z siedzibą w Gdańsku (80-233) 
przy ulicy G. Narutowicza 11/12, REGON 000001620, NIP 584-020-35-93, reprezentowaną przez 
Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki prof. dra hab. inż. Janusza Nieznańskiego, 
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej, 
 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a ……................................................................................................................................................ 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
........................................................................................................................................................... 
Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w ………………….., Wydział ……………………. 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………../ 
posiadającym REGON: ……………………….. i NIP: ……………………, reprezentowanym  
przez: …………………………………………………………………………. 
albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG) 
Imię i nazwisko ………………………………., działającym pod firmą ……………………………………, z 
siedzibą w ……………………. przy ulicy ………………………………, wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP……………………, REGON 
……………………………………. 
 
zwanym dalej Wykonawcą,  
 
 
w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579), zwanej dalej ustawą PZP, Strony zawierają niniejszym Umowę nadając jej następującą 
treść: 

§ 1 Definicje 

Ilekroć w Umowie używa się zwrotu: 
1) roboty budowlane – należy przez to rozumieć roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej 

Umowy zgodnie z § 2, 
2) roboty dodatkowe – należy przez to rozumieć roboty budowlane nieobjęte zakresem niniejszej 

Umowy, zgodnie z definicją zawartą w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy PZP  
3) roboty zaniechane – należy przez to rozumieć część robót wchodzących w zakres przedmiotu 

Umowy, od których realizacji odstąpiono za zgodą Stron,  
4) SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, 
5) ustawa PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1579). 

§ 2 Przedmiot umowy 

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane 
związane z: 

 Modernizacją pomieszczeń E09, E25, E30, 300 w budynku nr 12 Wydziału Elektrotechniki 
i Automatyki Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12 (część A), 

 Modernizacją pomieszczeń nr 8, 44-48, 107, 206, dach nad lab. E-2B, korytarz przy 
pomieszczeniach E10, 105, 107 w budynku nr 12 Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 
Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12 (część B), 

 Modernizacja pomieszczenia nr 116 w budynku nr 61 Wydziału Elektrotechniki i 
Automatyki Politechniki Gdańskiej przy ul. Sobieskiego 7(część C). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w sposób kompletny, 
zgodny z zakresem i warunkami określonymi w dokumentacją projektową, przedmiarze robót, 
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i ustaleniami z Zamawiającym. 

3. Zakres robót, które Wykonawca może wykonywać za pomocą podwykonawców określa SIWZ.  
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do 

SIWZ i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń. 
5. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawców osób wykonujących wskazane poniżej 
czynności w zakresie robót: 
1) prace przygotowawcze w pomieszczeniach (przeniesienie wyposażenia, zabezpieczenie 

urządzeń), demontaż i ponowny montaż wyposażenia, 
2) przygotowanie powierzchni pod prace malarskie (w tym prace tynkarskie) i prace 

malarskie, 
3) przygotowanie powierzchni pod ułożenie wykładzin i układanie wykładzin, 
4) prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych (w tym prace przygotowawcze), 
5) prace związane z wykonaniem instalacji teletechnicznych (w tym prace przygotowawcze), 
6) prace porządkowe, 
7) wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego, 
8) modernizacja sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach wraz z wymianą szaf 

telekomunikacyjnych, 
9) wykonanie prac związanych z instalacjami sanitarnymi: wymiana elementów instalacji 

sanitarnych, dostosowanie instalacji klimatyzacji do potrzeb Zamawiającego 
(odprowadzenie skroplin) (dotyczy części A), 

10) renowacja elementów drewnianych i kratek wentylacyjnych (dotyczy części A i B), 
11) prace dekarskie (dotyczy części B), 
12) prace blacharskie (dotyczy części B). 

§ 3 Terminy umowne 

1. Rozpoczęcie prac nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy i bez zbędnej zwłoki. 
2. Zamawiający deklaruje przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy pod warunkiem uprzedniego okazania przez Wykonawcę polis, o których 
mowa w § 13 niniejszej umowy.  

3. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 

 do 16 lutego 2018 r. (część A), 

 do 31 sierpnia 2018 r. (część B), 

 do 16 lutego 2018 r. (część C).    

§ 4 Wynagrodzenie 

1.  Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną w 
przetargu ofertą Wykonawcy ustala się  
a) dla części A w wysokości brutto z podatkiem VAT:.............................. słownie (brutto) 

...................................................................... złotych.  
b) dla części B w wysokości brutto z podatkiem VAT:.............................. słownie (brutto) 

...................................................................... złotych. 
c)  dla części C w wysokości brutto z podatkiem VAT:.............................. słownie (brutto) 

...................................................................... złotych. 
2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  
3. Wykonawca za ustalone wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest zrealizować przedmiot 

umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy oraz w zakresie umożliwiającym osiągnięcie 
założonych parametrów funkcjonalnych, użytkowych, estetycznych oraz umożliwiającym 
użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności 
koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy, warunków i utrudnień realizacji określonych w 
SIWZ oraz własnej oceny, w tym również między innymi koszty robót tymczasowych i prac 
towarzyszących niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy.  

4. Strony ustalają, że ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy może ulec 
obniżeniu na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania niniejszej 
umowy w wyniku robót zamiennych lub zaniechanych. Wprowadzenie do realizacji robót 
zamiennych i zaniechanych może nastąpić przy spełnieniu warunków określonych w §14 
ust.16 ppkt b niniejszej umowy, wymaga zgody obu stron i formy pisemnego aneksu do 
niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo i 
konieczność zapobieżenia lub usunięcia awarii.  
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§ 5 Warunki realizacji 

1. Po zawarciu umowy, z zastrzeżeniem warunku o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, 
Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy w ciągu 7 dni, pomieszczenia przeznaczone 
do modernizacji, w granicach określonych dokumentacją techniczną. 

2. Wykonawca dostarczy materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne do realizacji Umowy.  
3. Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji budowy jak również 

ewentualnych zasileń tymczasowych i urządzeń pomiarowych leżą po stronie Wykonawcy. 
Zamawiający obciąży Wykonawcę za pobór zużytych mediów dla celów wykonywanych prac 
według wskazań licznika i według cen stosowanych dla Politechniki Gdańskiej. 

4. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
prawidłową gospodarkę odpadami powstałymi w trakcie wykonywanych przez siebie prac, w 
tym także odpadami budowlanymi oraz bytowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie.  

5. Do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, Wykonawca obowiązany będzie do 
doprowadzenia do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem terenu i obiektów tymczasowo 
przez siebie użytkowanych oraz do usunięcia spowodowanych przez swoje działania szkód i 
zniszczeń w infrastrukturze i majątku Zamawiającego lub osób trzecich.  

6. Wykonawca ponosi koszty prowadzenia prac w niesprzyjających warunkach, w tym m.in. 
ogrzewania, osuszania obiektu, stosowania odpowiednich środków chemicznych lub rozwiązań 
technologicznych w trakcie wykonywania robót budowlanych.  

7. Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż. 
oraz zobowiązany jest do ciągłego utrzymania porządku na stanowiskach pracy i placu budowy  

8.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów lub wyrobów 
dokumenty potwierdzające, że posiadają one wymagane parametry i są dopuszczone 
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te będą przedstawione w języku polskim. 

9. Pomieszczenia podlegające modernizacji pozostają w gestii i odpowiedzialności Wykonawcy 
od dnia przekazania frontu robót do czasu ich zwrotnego przekazania Zamawiającemu, co 
powinno nastąpić nie później, niż w dniu podpisania przez komisję odbiorową Zamawiającego 
protokołu końcowego, bez zastrzeżeń w zakresie poprawności oraz jakości wykonanych prac. 

10. Wykonawca obowiązany będzie w trakcie realizacji umowy umożliwić dostęp do pomieszczeń 
przedstawicielom Zamawiającego lub innym podmiotom wskazanym przez Zamawiającego.  

11. W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest współpracować z 
inspektorem sprawującym nadzór nad robotami budowlanymi. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku, o którym 
mowa w ust.11 niniejszego paragrafu. 

13. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane, usługi lub dostawy. 
Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych, usług lub dostaw. 

14. Wymagania dotyczące zatrudniania pracowników: 
1)  będzie wykonywać zamówienie przy udziale …………. (liczba osób) pracowników. 
2) Wykonawca będzie zobowiązany na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji poszczególnych 

czynności do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o prace tychże 
osób, o których mowa § 2 ust. 5 umowy. W kopii każdej umowy/umów muszą być 
wskazane: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umówionej pracy 
oraz rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu.  

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia, poprzez złożenie, 
oświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy z pracownikami, którzy będą realizować 
prace stanowiące przedmiot umowy, ze wskazaniem: 

 podmiotu składającego świadczenie, 

 daty złożenia oświadczenia, 

 liczby pracowników,  

 rodzaju zawartej umowy, 

 daty zawarcia umowy, 

 wymiaru czasu pracy, 
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 rodzaju pracy,  

 miejsca wykonywanej pracy. 
Dokument ten powinien zawierać oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń i być podpisany przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiający w każdym czasie może 
żądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień (np. kopii umowy/umów o pracę lub 
zaświadczenia właściwego ZUS potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę wraz z podaniem ogólnej kwoty ubezpieczenia), jeżeli 
stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez Wykonawcę budzą wątpliwości, co do ich 
autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4) W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 2) i 3) niniejszego 
paragrafu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 12 ust. 8 
umowy. 

5) Za niedopełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa w § 2 ust. 4 umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 12 ust. 9 umowy. 

6) Wykonawca może zastąpić osobę lub osoby skierowane przez Wykonawcę do 
wykonywania czynności, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy pod warunkiem, że 
spełnione zostaną wszystkie wymagania, co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji 
zamówienia. 

7) W przypadku zmiany osoby lub osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonywania 
czynności, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany będzie 
do bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni 
roboczych oraz przedłożenia kopii umowy/umów o pracę. Postanowienia pkt. 2) stosuje się 
odpowiednio. 

§ 6 Rozliczanie robót i finansowanie 

1. Podstawą do wystawienia faktury częściowej*/końcowej jest protokół odbioru 
częściowego*/końcowego robót zatwierdzony przez komisję odbiorową Zamawiającego. 
*(dotyczy wyłącznie części A ) 

2. Faktura końcowa może być wystawiona po zakończeniu całości prac objętych niniejszą umową 
i po przekazaniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów odbiorowych i rozliczeniowych.  

3. Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz na miesiąc, a podstawę do 
wystawienia faktur częściowych stanowić będą protokoły odbioru częściowego wykonanych 
całych elementów robót, zgodne z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym 
robót budowlanych, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy, potwierdzone przez 
kierownika budowy i inspektorów nadzoru. (dotyczy wyłącznie części A) 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru częściowego zaawansowania 
robót wykonanie danego zakresu robót, wyłącznie dla pozycji, które zostaną całkowicie 
zakończone i są zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych. 
(dotyczy wyłącznie części A) 

5. Podstawą ustalania wartości wykonanych robót i sporządzenia protokołu odbioru częściowego 
wykonanych elementów robót do fakturowania częściowego jest kosztorys ofertowy 
Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy, uwzględniający podział na 
poszczególne elementy, sporządzony zgodnie z zasadami kosztorysowania, w formie 
szczegółowego wydruku przekazany Zamawiającemu w momencie zawarcia umowy. 
Określony powyżej sposób fakturowania częściowego w żaden sposób nie wpływa na zmianę 
charakteru wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, które jest i pozostaje 
wynagrodzeniem ryczałtowym. (dotyczy wyłącznie części A) 

6. Suma płatności z tytułu faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1 umowy. (dotyczy wyłącznie części A) 

7. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych w sytuacjach określonych w art.144 
ust.1 pkt 2 ustawy PZP, zawarty zostanie aneks do umowy. Dla ustalenia wartości robót 
dodatkowych, o których mowa powyżej zastosowanie będą miały ceny z kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy lub przy braku właściwej w nim analogii ceny Wykonawcy z 
zastosowaniem wskaźników cenotwórczych zastosowanych w kosztorysie ofertowym, po 
negocjacjach i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
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8. W przypadku podpisania aneksu do umowy w związku z robotami zaniechanymi ich wartość 
zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 
10. Termin płatności wynosi 30 dni licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, przy czym: 
1) do każdej wystawionej faktury winien być załączony protokół odbioru robót, 
2) w przypadku realizowania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do swoich faktur oświadczenia, o których mowa ust. 9 
niniejszego paragrafu lub dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, których termin 
zapłaty upłynął w danym okresie rozliczeniowym, 

3) przy fakturze końcowej, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia wszystkich 
podwykonawców o zapłacie przez Wykonawcę na ich rzecz całego należnego 
wynagrodzenia za wykonane przez nich zakresy przedmiotu umowy zawierające 
stwierdzenie, że nie posiadają też niewymagalnych wierzytelności ani takie wierzytelności 
nie powstaną w przyszłości z tytułu danej umowy o podwykonawstwo i kopie odpowiednich 
przelewów bankowych. 

Dowodami zapłaty, o których mowa w niniejszym ustępie są m.in.: 
a) dokument wygenerowany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – uznanie 

rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i części 
przedmiotu umowy, której płatność dotyczy, 

b) oświadczenie złożone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego wzór 
stanowi załącznik do niniejszej umowy, potwierdzające zapłatę wynagrodzenia za daną 
część roboty, ze wskazaniem umowy i części przedmiotu zamówienia, której płatność 
dotyczy; do oświadczenia należy załączyć dokument rejestrowy potwierdzający, że 
oświadczenie zostało podpisane przez osobę umocowaną. 

11. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 
podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 
powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w 
tym okresie wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo, z 
zastrzeżeniem pkt.3 ust. 9 niniejszego paragrafu. Oświadczenia lub inne dowody na 
potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia muszą zostać dostarczone Zamawiającemu 
wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia w oryginale.  

12. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przez Zamawiającego przelewu środków 
finansowych na rachunek Wykonawcy. 

13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia 
przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. 
Wykonawca będzie je przedkładał do każdej faktury.  

14. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności całej lub części należności bez konieczności 
zapłaty odsetek z tego tytułu, jeżeli: 
1) powstał spór w kwestii, jakości wykonanych prac lub w innej sprawie mającej wpływ na 

wynagrodzenie; 
2) Zamawiający powziął wiadomość, iż Wykonawca nie zapłacił należnego wynagrodzenia 

swoim podwykonawcom oraz iż wynagrodzenie należne dalszym podwykonawcom nie 
zostało zapłacone.  

15. Zamawiający z płatności przysługujących Wykonawcy może regulować należności 
przysługujące podwykonawcom, którzy za zgodą Zamawiającego biorą udział w realizacji 
przedmiotu umowy, jeśli otrzyma zawiadomienie o braku zapłaty przez Wykonawcę bezspornej 
i wymagalnej kwoty za roboty budowlane wykonane przez danego podwykonawcę. W tym celu 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, a po tym 
czasie ureguluje wymagalną należność na rzecz danego podwykonawcy potrącając ją z 
wynagrodzenia Wykonawcy. Do ustalenia wymagalności kwoty niezbędne jest przedłożenie 
przez podwykonawcę protokołu odbioru robót budowlanych sporządzonego pomiędzy 
Wykonawcą a podwykonawcą i faktury wystawionej przez podwykonawcę dla Wykonawcy. W 
przypadku dalszych podwykonawców niezbędne jest przedłożenie protokołów odbioru również 
pomiędzy podwykonawcą i dalszym podwykonawcą i faktury wystawionej przez dalszego 
podwykonawcę podwykonawcy. 

§ 7 Podwykonawstwo 

1. Przez umowę o podwykonawstwo strony rozumieją umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą 
a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty 
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budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
podwykonawcami. 

2. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, może wykonać następujące roboty budowlane przy 
udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców: 
1) ……………………………………....................................................................................... 
2) ……………………………………....................................................................................... 

3. Wykonawca zobowiązuje się, przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia, podać, o ile 
są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca 
zobowiązuje się nadto niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, a także dalszych podwykonawców, jak za własne działania 
lub zaniechania. 

5. Umowa z podwykonawcą, a także umowa między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą 
lub między dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca oświadcza, że Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą będzie zawierała postanowienia dotyczące w szczególności:  
1) opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wraz ze wskazaniem numeru umowy 

łączącej Zamawiającego oraz Wykonawcę oraz jaka konkretnie część tego zamówienia 
będzie realizowana przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) terminu zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej, dostawy lub usługi. 

3) zastrzeżenia, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający 
bezpośrednio zapłaci podwykonawcy kwotę należnego mu wynagrodzenia, bez odsetek 
należnych podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwo.  

4) zobowiązania podwykonawcy do zatrudnienia (przez siebie lub dalszego podwykonawcę) 
osób realizujących zamówienie, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, w oparciu o 
umowę o pracę co najmniej na okres realizacji robót będących przedmiotem umowy o 
podwykonawstwo, 

5) zobowiązania podwykonawcy do złożenia, w terminie umożliwiającym Wykonawcy, tj. 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, przedłożenie Zamawiającemu dokumentów o których 
mowa w § 5 ust. 15 pkt. 3 niniejszej umowy, dotyczących pracowników którzy będą 
realizować prace stanowiące przedmiot umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenia ustalone we wszystkich umowach zawartych 
z podwykonawcami oraz umowach zawartych z dalszymi podwykonawcami nie będą łącznie 
przekraczały wartości umowy łączącej Zamawiającego oraz Wykonawcę.  

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę;  

2) uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy; 

3) ustanawiających zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez zatrzymanie części 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy na okres trwania rękojmi i gwarancji.  

9. W każdym wypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej 
zmiany, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, a także wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót budowlanych, które mają być realizowane na podstawie Umowy o 
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed 
planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo. 

10. Zamawiającemu w terminie 30 dni, od momentu otrzymania projektu umowy, o której mowa w 
ust. 9 niniejszego paragrafu, przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczególności w następujących przypadkach:  
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w SIWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości 
wynagrodzenia z tytułu wykonania robót,  
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2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 9 
niniejszego paragrafu,  

3) niespełniania przez podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla podwykonawców,  
4) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 
za wykonane roboty budowlane,  

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w 
ofercie Wykonawcy, 

6)  zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę 
płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia 
obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,  

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot 
zabezpieczenia podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy przez Zamawiającego, 

8) gdy projekt zawiera postanowienia w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy przez zatrzymanie części wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy na okres 
trwania rękojmi i gwarancji,  

9) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany Umową dla tych robót,  

10) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
na podstawie Umowy.  

11) braku zobowiązania Podwykonawcy do zatrudnienia (przez siebie lub dalszego 
podwykonawcę) osób realizujących zamówienie, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszej 
umowy, w oparciu o umowę o pracę, co najmniej na okres realizacji robót będących 
przedmiotem umowy o podwykonawstwo, 

12) braku zobowiązania Podwykonawcy do złożenia w terminie umożliwiającym Wykonawcy tj. 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, przedłożenie Zamawiającemu, dokumentów, o 
których mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy, dotyczących pracowników, którzy 
będą realizować prace stanowiące przedmiot umowy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy  
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca może 
przedłożyć Zamawiającemu zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w 
całości zastrzeżenia Zamawiającego.  

12. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 
dni przed rozpoczęciem przez podwykonawcę realizacji robót budowlanych objętych umową. 

14. Zamawiającemu w terminie 30 dni, od momentu otrzymania poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, przysługuje prawo 
zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu w zakresie w jakim nie spełnia ona wymagań 
określonych w SIWZ lub ust. 6, 7, 8 i 9 niniejszego paragrafu. 

15. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

16. Wykonawca wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13 niniejszego 
paragrafu, przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument 
właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 
umowę w imieniu podwykonawcy są do tego upoważnione.  

17. Przystąpienie do realizacji robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę może 
nastąpić wyłącznie po uprzedniej akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, 
której treść jest zgodna z projektem Wykonawcy. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, który w trakcie realizacji robót 
budowlanych objętych przedmiotem umowy zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 
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dołączyć do projektu umowy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o 
treści zgodnej z projektem umowy.  

19. W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany  
do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z zachowaniem terminów określonych umowami, przy czym terminy realizacji tych umów  
nie będą w żaden sposób uchybiały terminom realizacji umowy łączącej Zamawiającego 
i Wykonawcę. 

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 
zmiany. Powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy.  

22. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

23. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 22 umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

24. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia, o której mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.  

25. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający poinformuje o tym w formie pisemnej 
Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji ma prawo 
zgłoszenia, w formie pisemnej, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

26. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  
27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

28. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub w przypadku dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy, a Wykonawca zapłaci w tym wypadku karę umowną, o której mowa w § 12 ust. 6 
niniejszej umowy.  

29. Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia 
podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych, nie dają gwarancji 
dotrzymania terminów realizacji robót budowlanych lub z przypadku gdy podwykonawca 
narusza przepisy BHP i ppoż. 

30. W przypadku, gdy po zapłaceniu całości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
Zamawiający będzie pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie art. 647

1
 kodeksu 

cywilnego – w razie spełnienia świadczenia przez Zamawiającego – będzie on mógł żądać od 
Wykonawcy zwrotu całości zapłaconej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 31. 
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31. W przypadku Wykonawców działających wspólnie, nawet, gdy tylko jeden z nich będzie stroną 
umowy zawartej z podwykonawcą, obowiązek należytego wykonania umowy z podwykonawcą 
będzie ciążył solidarnie na wszystkich działających wspólnie Wykonawcach w ramach 
niniejszej umowy o wykonanie zamówienia publicznego a w przypadku, gdy po zapłaceniu 
całości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy, Zamawiający będzie pociągnięty 
do odpowiedzialności na podstawie art. 647

1 
kodeksu cywilnego – w razie spełnienia 

świadczenia przez Zamawiającego – będzie on mógł żądać od któregokolwiek z Wykonawców 
działających wspólnie zwrotu całości zapłaconej kwoty (solidarność Wykonawców działających 
wspólnie). 

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy w wymiarze ……. miesięcy licząc od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony 
Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas 
odbioru końcowego.  

2. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi 
ustala się zabezpieczenie w wysokości 10 % wynagrodzenia o którym mowa w § 4 
ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w ust. 2 niniejszego 
paragrafu w następującej formie/ formach: .................................................. . 

4. Kwotę zabezpieczenia Zamawiający zwróci w częściach: 
1) 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu - w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót objętych 
umową i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany 
(a w szczególności po usunięciu ewentualnych wad lub usterek stwierdzonych w protokole 
końcowego odbioru robót);  

2) 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu - w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi po potrąceniu 
ewentualnych należności Zamawiającego, na których pokrycie ustanowiono 
zabezpieczenie. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia do usuwania wad i usterek ujawnionych w 
okresie rękojmi i gwarancji w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie lub 
usterce. Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach uwzględniających 
specyfikę usterki i technologię naprawy. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku 
Zamawiający zleci zastępcze usunięcie usterek lub wad ze środków zabezpieczenia. 

6. Warunki udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie mogą w sposób nieuzasadniony 
merytorycznie lub w sposób sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji ograniczać 
Zamawiającego w wyborze osób lub podmiotów do czynności serwisowych i konserwacji 
instalacji oraz urządzeń objętych gwarancją. 

7. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych objętych umową, zgodnie  
z § 3 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia aneksu przedłużającego 
termin wykonania przedmiotu umowy ma obowiązek zabezpieczyć należyte wykonanie umowy 
w formie wskazanej w SIWZ zachowując jego nieprzerwaną ciągłość i wysokość 
zabezpieczenia umowy. 

8. Po zakończeniu każdego roku objętego okresem gwarancyjnym określonym w ust. 1 
niniejszego paragrafu strony dokonają przeglądu przedmiotu niniejszej umowy i sporządzą 
protokół przeglądu gwarancyjnego. Wady i usterki wyszczególnione w tym protokole muszą 
być usunięte zgodnie z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu.  

9. Zgłaszania usterek i wad dokonywać będzie pracownik Wydziału Elektrotechniki i 
Automatyki….…………………….. (przedstawiciel Zamawiającego). Zgłoszenie może być 
dokonane w formie pisemnej lub za pomocą e-mail na adres Wykonawcy ……………… . 
………………………. 

10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w języku polskim dokumenty 
gwarancyjne i instrukcje obsługi. 

11. Strony postanawiają, iż wydłużają okres rękojmi do ……. miesięcy na wszelkie instalowane 
urządzenia, będące wyposażeniem obiektu objęte przedmiotem umowy, liczony od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót i uznania przez Zamawiającego przedmiotu 
umowy za należycie wykonany. 

12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi, z tym zastrzeżeniem, że w razie wykonywania 
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przez Zmawiającego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu 
rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie 
dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji 
albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

13.  W wypadku, o którym mowa w ust. 12 Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć należyte 
wykonanie umowy w formie wskazanej w SIWZ mając na uwadze okres zawieszenia lub 
przedłużenia terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, zachowując nieprzerwaną 
ciągłość i wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 9 Odbiory 

1. W trakcie realizacji robót dokonywane będą następujące odbiory: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory częściowe elementów robót, 
3) odbiór końcowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłaszać Zamawiającemu do odbioru roboty 
zanikające i ulegające zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jeśli Zamawiający  
nie przystąpi do odbioru tych robót w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania 
zgłoszenia, Wykonawca uprawniony będzie do traktowania tych robót jako odebranych. Jeżeli 
Zamawiający poweźmie wątpliwości co do jakości zakrytych robót, Wykonawca będzie 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego odkryć je własnym staraniem i na własny koszt.  

3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego 
wpisem do dziennika budowy. 

4. Zarówno z czynności odbioru częściowego, jak i z czynności odbioru końcowego sporządzony 
zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, w tym listę 
ewentualnie stwierdzonych wad i usterek oraz ustalony przez Zamawiającego termin  
na ich usunięcie. 

5. Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub/i odbioru częściowego 
elementów robót, nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia wad lub usterek w toku 
odbioru końcowego. 

6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym, o dniu,  
w którym będzie gotowy do przeprowadzenia odbiorów częściowych. 

7. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru częściowego, jeżeli roboty, w tym 
również użyte do nich materiały i urządzenia posiadają wady lub usterki, a zwłaszcza wady 
wyłączające lub zmniejszające możliwość ich użytkowania zgodnie z niniejszą umową 
i przeznaczeniem, jak również jeżeli Wykonawca nie przedłoży dokumentów wymaganych 
w § 10 ust. 2 niniejszej umowy lub Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały w całości 
zakończone. 

8. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej z wyprzedzeniem co 
najmniej 7-dniowym z określeniem daty zakończenia robót załączając kompletną 
dokumentację odbiorową. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 7 dni od 
daty pisemnego zgłoszenia. 

9. Strony ustalają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu całości prac 
objętych niniejszą umową. Zakończenie czynności odbiorowych może nastąpić  
w dniu ich rozpoczęcia, nie później jednak niż w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 4 
niniejszego paragrafu.  

10. Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru końcowego jeśli stwierdzi 
iż roboty będące przedmiotem Umowy, nie zostały w całości zakończone lub zawierają 
znaczące wady.  

11. Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy, w których zostaną stwierdzone błędy lub 
niedokładności, muszą zostać w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych poprawione  
i ponownie dostarczone Zamawiającemu. Przekroczenie tego terminu uznane będzie za 
niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu realizacji niniejszej umowy i będzie 
podstawą do naliczenia i potrącenia kar umownych.  

12. Datę podpisania przez strony protokołu końcowego uznaje się za datę zakończenia przez 
Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. Podpisanie protokołu końcowego robót 
uzależnione jest od zrealizowania przez Wykonawcę całości przedmiotu niniejszej umowy.  
W razie stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru końcowego, przedmiot umowy będzie 
uznany przez strony za należycie wykonany dopiero po usunięciu wad lub usterek 
stwierdzonych w protokole i od tego momentu rozpoczną bieg terminy gwarancji i rękojmi.  

13. Jeżeli w trakcie przeprowadzania czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nie 
nadające się do usunięcia, a umożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, to Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej obiektu. 
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14. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne 
roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń 
odszkodowawczych. 

 

§ 10 Dokumentacja odbiorowa 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową w wersji 
papierowej (3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na CD (2 sztuki): w wersji edytowalnej 
– opisy w plikach *.doc. oraz rysunki w formatach *.dwg oraz w wersji nieedytowalnej jako pliki 
*.pdf. Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej muszą być tożsame z dokumentami w 
wersji papierowej. (dotyczy części A). 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do odbioru końcowego następujące dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą instalacji (w 3 egz.) (dotyczy części A),  
2) zaświadczenia właściwych jednostek i organów, wymagane prawem oświadczenia 

(dotyczy części A), 
3) gwarancje producentów materiałów i urządzeń z zastrzeżeniem, że warunki tych gwarancji 

nie mogą być inne niż wymienione w § 8 niniejszej umowy, lub w przypadku rozbieżności 
pomiędzy treścią tych gwarancji a zapisami § 8 pkt 11 niniejszej umowy nadrzędne będą 
zapisy wynikające z zapisów § 8 niniejszej umowy, 

4) certyfikaty na znak budowlany lub CE, 
5) deklaracje zgodności dotyczące stosowanych materiałów budowlanych i urządzeń 

technicznych, 
6) instrukcje użytkowania i konserwacji urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, 
7) wszelkie kody dostępu do wszelkich instalacji i urządzeń 

§ 11 Funkcje na budowie 

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski oraz nadzór autorski nad realizacją robót 
budowlanych.  

2. Wykonawca zapewnia kierownika budowy oraz kierowników robót w potrzebnych dla realizacji 
specjalnościach, opisanych w SIWZ. Osoby te posiadać będą odpowiednie kwalifikacje, 
doświadczenie i wymagane prawem budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji w budownictwie. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy i 
kierownika robót.  

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej listę osób pełniących funkcje 
techniczne na budowie, przedstawiając dokumenty świadczące o posiadaniu niezbędnych 
uprawnień (kopie uprawnień, zaświadczenie o wpisie do izby) wraz z danymi kontaktowymi 
niezwłocznie po zawarciu umowy. 

4. Wykonawca wraz z przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenia 
kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych niezbędne do zgłoszenia ich do 
organów nadzoru budowlanego. 

5. Wszelkie zmiany osób pełniących funkcje techniczne na budowie w trakcie trwania robót 
budowlanych wymagają uzyskania zgody Zamawiającego oraz przedstawienia dokumentów 
opisanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 

§ 12 Kary umowne oraz odstąpienie od umowy 

1. W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 
ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3 % wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 
opóźnienia.  

2. Wykonawca zapłaci karę umowną: 
1) za nieterminowe usuwanie usterek w ramach gwarancji bądź rękojmi, w wysokości 0,1% 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 
dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, za każde 
naruszenie; 

2) w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi 
umów o podwykonawstwo, które Zamawiający zaakceptował, w wysokości 0,25% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, za każde naruszenie; 

3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
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zgodnie z § 7 niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek; 

4) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 7 niniejszej umowy, w 
wysokości 500 złotych (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, za każde 
naruszenie; 

5) w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
zgodnie z § 7 ust. 21 umowy, w wysokości 500 złotych (słownie: pięćset złotych) za każdy 
przypadek; 

6) w przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, którzy nie zostali przez Wykonawcę zgłoszeni w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek. 

3. Za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad lub usterek, o których mowa w § 8 ust. 5, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu 
do naprawy lub wymiany. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez żadnego odszkodowania 
dla Wykonawcy z tego tytułu, w następujących przypadkach: 

1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy - w zależności od formy 
organizacyjno-prawnej Wykonawcy, 

2) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub wykonuje roboty wadliwie i mimo 
pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, nie zrealizuje 
działań, jakie zdaniem Zamawiającego należy podjąć, aby zapewnić niewadliwe wykonanie 
robót.  

3) Wykonawca przerwał realizację robót budowlanych na okres dłuższy niż 7 dni i ich nie 
podjął pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do podjęcia robót 
i wyznaczenia dodatkowego 3 dniowego terminu.  

5. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem 
na przyszłość w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy PZP.  

6. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lub ust. 5 niniejszego paragrafu, 
za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia 
zapłaci karę umowną w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 
ust. 1 niniejszej umowy.  

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostarczeniu 
jakiegokolwiek wymaganego dokumentu określonego w niniejszej umowie w wysokości 500 
złotych (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek. 

8. Za niezłożenie dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia osób 
wskazanych w § 2 ust. 5 niniejszej umowy (w tym także dodatkowych dokumentów na 
wezwanie Zamawiającego) albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia nie 
potwierdzą wymaganego zatrudnienia, za każdy niezłożony dokument lub wyjaśnienia 
dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę tych osób, w wysokości 500,00 złotych (pięćset 
złotych) za każdą ww. osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi 
wskazane przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę i wynikającej z zawartej 
umowy. 

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (obowiązującego w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu Kodeksu pracy) za każdy miesiąc kalendarzowy w okresie realizacji 
umowy, w którym nie dopełniono wymogu określonego w SIWZ – za każdą osobę. 

10. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, 
Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy, bez konieczności 
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w razie niespełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w § 2 ust. 5 umowy czynności. W przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z tej przyczyny, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15% wartości 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  

11. Kary umowne oblicza się od wartości brutto określonej w niniejszej umowie. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, 
jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość 
zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów, niż zastrzeżone. 
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12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bez uprzedniego wezwania ze 
złożonego zabezpieczenia, a także z jakiejkolwiek należności Wykonawcy. 

13. Dochodzenie kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy nie wyklucza dochodzenia kar 
umownych z innych tytułów. 

§ 13 Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia wykonywanych robót 
określonych niniejszą umową na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy na cały okres jej realizacji. Umowa 
ubezpieczenia musi obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa zdarzeń 
losowych, nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich oraz mienia, w 
tym również pojazdów mechanicznych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 niniejszej umowy, niezwłocznie 
dostarczyć polisy potwierdzające zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia, o której 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU),  
po uprzedniej akceptacji ich treści przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, lub nie będzie kontynuował ww. umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji 
niniejszej umowy, Zamawiający może według własnego wyboru odstąpić od umowy  
i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bądź ma prawo zawrzeć przedmiotową umowę 
ubezpieczenia lub ją przedłużyć na koszt Wykonawcy, potrącając jej koszt z bieżących 
płatności należnych Wykonawcy.  

 

 

§ 14 Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy do sporządzenia 
i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robót 
budowlanych. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie podstawę do sporządzania 
protokołów odbioru i procentowego zaawansowania robót.  

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania robót budowlanych, opracowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego, stanowi załącznik nr 5 do Umowy.  

3. W miarę postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu 
rzeczowo-finansowego wykonywania robót budowlanych. Aktualizacja harmonogramu 
wymaga akceptacji Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może dokonać cesji ani przenieść praw i obowiązków wynikających  
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej 
na piśmie. 

5. Zamawiający nie odpowiada za dozór mienia znajdującego się na placu budowy. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną do pełnej wysokości między innymi  

za straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami  
lub ustaleniami z Zamawiającym. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym Wykonawcy, że 
w razie wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia osób postronnych z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy zleci osobie trzeciej wykonanie stosownych zabezpieczeń na koszt 
Wykonawcy.  

8. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego  
z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 
kooperantów lub podwykonawców. 

9. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego na lokalizację reklam umieszczonych w miejscu wykonywania robót 
budowlanych. 

10. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami będzie kierowana pod niżej wskazany adres: 
1) Zamawiającego:  

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, 
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 

2) Wykonawcy: 
................................ 
................................. 
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11. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do 
doręczeń. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na 
adres wskazany w ust. 10 niniejszego paragrafu uznaje się za skutecznie doręczoną. 

12. W okresie realizacji Umowy, a także w okresie gwarancji i rękojmi za wady, Wykonawca jest 
zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o następujących zdarzeniach: 

1) zmianie siedziby Wykonawcy, 
2) zmianie formy działalności przez Wykonawcę, 
3) zawieszeniu działalności przez Wykonawcę, 
4) wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Wykonawcy, 
5) wszczęciu procedury zmierzającej do likwidacji Wykonawcy. 

13. Stroną wyłącznie uprawnioną do udzielania komukolwiek jakichkolwiek informacji (w 
szczególności przedstawicielom mediów) dotyczących przebiegu realizacji niniejszej umowy 
jest Zamawiający. 
Wykonawca może udzielać niezbędnych informacji dotyczących przebiegu realizacji niniejszej 
umowy wyłącznie podmiotom, które na podstawie szczególnych przepisów prawa 

 są uprawnione do żądania takich informacji.  
14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają zgody obu stron oraz wymagają 

formy aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 
15. Istotne zmiany Umowy mogą być dokonane jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 
16. 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 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 (dotyczy części A), 

 ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w budynku, 
lub 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 (dotyczy części A), 

 realizacji robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania części robót, 
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 w budynku (dotyczy części A),  
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, 
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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 
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. 14 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 ustawa 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. 
17. SIWZ, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy, zbiorcze zestawienie wartości robót oraz 

harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania robót budowlanych oraz wzory oświadczeń 
podwykonawców stanowią integralną część niniejszej umowy.  

18. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

19. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli 
przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo Budowlane. 

20. Do rozstrzygania ewentualnych sporów ustala się właściwy rzeczowo sąd powszechny  
w Gdańsku. 

21. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron. 
 

 
Zamawiający         Wykonawca 

 
 
 
 
Załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu, 
2. Oferta Wykonawcy, 
3. Kosztorys ofertowy, 
4. Zbiorcze zestawienie wartości robót,  
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, 
6. Oświadczenie podwykonawcy do faktury częściowej, 
7. Oświadczenie podwykonawcy do faktury końcowej. 
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XX. INFORMACJE DODATKOWE 
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, 
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem punktu 2, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki 
polegające na niezgodności treści oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: 
3.1. Dane osób uprawnionych ze strony Wykonawcy do podpisania umowy wraz z 

dokumentami potwierdzającymi ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika to 
z dokumentów załączonych do oferty; 

3.2. Kopię uprawnień do pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich ( dla części A oraz 
części B); 

3.3. Kopie uprawnień kierownika budowy oraz kierowników robót do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie; 

3.4. Zaświadczenie o przynależności kierownika budowy oraz kierowników robót do Izby 
Inżynierów Budownictwa; 

3.5. Oświadczenie o podjęciu funkcji kierownika budowy/kierownika robót ( 3 egzemplarze 
oświadczenia każdej z osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie; 

3.6. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) uwzględniający specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, opracowany zgodnie z 
wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 
1126) ( dla części A); 

3.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
3.8. Kosztorys ofertowy na uzgodnionym z Zamawiającym poziomie agregacji robót ( odrębnie 

dla każdej z części); 
3.9. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – kopię umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: 
a) sposób ich współdziałania; 
b) zakres czynności powierzonych do wykonania każdemu z nich; 
c) numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu 

realizacji umowy; 
d) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówieni; 
e) wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do 

przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i 
każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego. 

4. Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy – Wykonawcę, którego 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w formie elektronicznej, pisemnej lub faksu. 

5. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w punkcie 5 w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa 
w art. 94 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których 
mowa w art. 151a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w 
walucie polskiej. 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia 
będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 

11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
12. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne wyłącznie do 

zakładów pracy chronionej oraz innych Wykonawców, których działalność, lub działalność ich 
wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i 
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. 
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XXI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Formularz ofertowy  
2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
3. Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej 
4. Wykaz robót budowlanych ( dla części A oraz części B) 
5. Wykaz osób ( dla części A , części B oraz części C) 
6. Dokumentacja projektowa: 

6.1. część A 
a) projekt budowlany (branża budowlana), 
b) projekt wykonawczy (branża instalacje elektryczne i teletechniczne), 
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża budowlana, 

sanitarna), 
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża elektryczna 

i teletechniczna), 
e) przedmiar. 
 6.2. część B 
a)  projekt budowlany ( branża budowlana ), 
b)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
c)  przedmiar. 
 6.3 część C 
a) opis zakresu prac, 
b)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
c)  przedmiar. 

7. Decyzja nr 325/2016 znak BMKZ 4125.968.2016. AP z dnia 30.05.2016 r. Prezydenta Miasta  
Gdańska (dotyczy części A) 

8. Decyzja znak BMKZ 4125.968.2016. JB z dnia 30.05.2016 r. Prezydenta Miasta Gdańska  
(dotyczy części A) 

9. Decyzja WUiA.I 6740.1170-1.2016. 2- MK 182630 z dnia 12.07.2016 r. Prezydenta Miasta  
Gdańska (dotyczy części A) 

10. Decyzja znak BMKZ 4125.967.2017. JB z dnia 30.06.2017 r. Prezydenta Miasta Gdańska 
(dotyczy części B) 

11. Decyzja WUiA.I 6740.1106-2.2017. 2- PK 189317 z dnia 24.07.2017 r. Prezydenta Miasta  
Gdańska (dotyczy części B). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

  

……..…………………………….. ……..…………………………….. 
(nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość i data) 

 

nr postępowania ZP/183/014/R/17 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

Zamawiający: 

Politechnika Gdańska 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr postępowania ZP/183/014/R/17 na 

modernizację wybranych pomieszczeń w budynku nr 12 (ul. Narutowicza 11/12) oraz w 

budynku nr 61 (ul. Sobieskiego 7) Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 

ja/my* niżej podpisany/podpisani*: 

imię …....................... nazwisko …...................... 

imię …....................... nazwisko …......................, 

działający w imieniu i na rzecz: 

nazwa/imię i nazwisko* Wykonawcy ........................................................................................................ 

siedziba/miejsce zamieszkania* Wykonawcy ........................................................................................... 

numer telefonu .......................................................numer faksu ............................................................... 

e-mail……………………………………….. 

NIP.................................... REGON................................. PESEL…………………(dotyczy osób fizycznych), 

po zapoznaniu się z warunkami tego postępowania, oświadczam/oświadczamy*, że: 

 

1. Przedmiot zamówienia zobowiązuję/zobowiązujemy* się wykonać za cenę: 

a) dla części A – Modernizacja pomieszczeń o numerach: E09, E25, E30, 300 w budynku nr 12 

Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12 

......................  zł brutto (słownie: ....................................................................... złotych), w tym 

podatek VAT w wysokości …..% 

okres gwarancji na instalacje, urządzenie teletechniczne i elektryczne (w latach)   …….. lat 

okres gwarancji na pozostałe roboty (w latach)       …….. lat 

b) dla części B – Modernizacja pomieszczeń o numerach: 8, 44-48, 107, 206, dach nad 

laboratorium E-2B, korytarz przy pomieszczeniu E10, 105, 107 w budynku nr 12 Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12 

............................. zł brutto (słownie: ....................................................................... złotych), w tym 

podatek VAT w wysokości …..% 

okres gwarancji na roboty (w latach)        …….. lat 

c) dla części C – Modernizacja pomieszczenia nr 116 w budynku nr 61 Wydziału Elektrotechniki 

i Automatyki Politechniki Gdańskiej przy ul. Sobieskiego 7 

................................  zł brutto (słownie: ....................................................................... złotych), w tym 

podatek VAT w wysokości …..% 

okres gwarancji na roboty (w latach)        …….. lat 

2. Powyższe ceny obejmują pełen zakres zamówienia określony w SIWZ. 

3. Zamówienie wykonam/wykonamy* w terminie: 

a) dla części A – do 16 lutego 2018 r. 

b) dla części B – do 31 sierpnia 2018 r. 

c) dla części C – do 16 lutego 2018 r. 
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4. Przy zachowaniu należytej staranności zapoznałem/zapoznaliśmy* się ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia i nie wnoszę/wnosimy* do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy* 

konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia. 

5. Zapoznałem/zapoznaliśmy* się z wzorem umowy, będącym integralną częścią SIWZ 

i zobowiązuję/zobowiązujemy* się, w przypadku wyboru mojej/naszej* oferty, do zawarcia umowy na 

warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Uważam/uważamy* się za związanego/związanych* niniejszą  ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 

60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.  

7. Wadium w wysokości: 

a) dla części A – ……………. zł, 

b) dla części B - …………….. zł, 

c) dla części C - …………….. zł 

wniesiono w formie ………………………………………….……… w dniu ………………………. 

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zwrotu wadium 

wniesionego w formie pieniądza - przelewem......................................................................................  
 
8. Oświadczam/oświadczamy*, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte w ofercie na 

stronach nr…............, ponieważ …………………………………………………………………........ 

9. Oświadczam/oświadczamy*, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za 

składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych Kodeksie 

Karnym). 

10. Oświadczam/oświadczamy*, że w przedmiotowym zamówieniu publicznym, Wykonawca, którego 

reprezentuję/reprezentujemy*: 

nie zamierza* powierzyć podwykonawcom żadnej część zamówienia; 

zamierza powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia:
*
 

 
Lp. 

  część zamówienia oraz 
zakres zamówienia 

nazwa podwykonawcy    

    

 1.      

 2.      
 
11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1. .......................................................................................... 

2. .......................................................................................... 

3. .......................................................................................... 

4. .......................................................................................... 

5. .......................................................................................... 

6. .......................................................................................... 

7. .......................................................................................... 

8. .......................................................................................... 

9. .......................................................................................... 

10. ................................................................................... 

12. Oferta zawiera ……  ponumerowanych stron. 

*  niepotrzebne skreślić 

....................................................................... 
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU 

ZAMÓWIENIA Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 
  

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 

ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 

utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 

zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 

zamówienia
1
. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia

2
 w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej:  
Dz. U. UE S numer [], data [], strona [],  
Numer ogłoszenia w Dz. U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz. U., 

instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje 

umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 
 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 

wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 
 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA   
Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 

wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 

zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 

przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość Zamawiającego
3 

Odpowiedź:   
   

Nazwa: Politechnika Gdańska  

 Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

 ul. G. Narutowicza 11/12,  

 80-233 Gdańsk,   

 Polska   

  

 e-mail: zamowienia.weia@pg.edu.pl, 

 tel. +48 58 347 14 02  

 kod NUTS: PL633  

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy Odpowiedź:   

dokument?    

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia
4
: Modernizacja wybranych pomieszczeń 

 w budynku nr 12 (ul. Narutowicza 11/12) oraz 

 w budynku nr 61 (ul. Sobieskiego 7) Wydziału  
 

 
 1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom 
usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu 
europejskiemu dokumentowi zamówienia.

  

 2  W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie 
do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe 

ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub 
ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

  

 3  Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

 

 
4  

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.
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Elektrotechniki i Automatyki Politechniki  
Gdańskiej 

 
Numer referencyjny nadany sprawie przez ZP/183/014/R/17  
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający  

(jeżeli dotyczy)
5
: 

 
Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia powinien wypełnić Wykonawca. 
 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy  
 INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY   

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [ ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: [ ] 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę [ ] 

podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli   

jest wymagany i ma zastosowanie.   
  

Adres pocztowy: [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów
6
: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): [……]  
 
 
 

 

 Informacje ogólne: Odpowiedź: 

 Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem [] Tak [] Nie 

 bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
7
?  

 Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest  [] Tak [] Nie 

 zastrzeżone
8
: czy wykonawca jest zakładem  

    

 pracy chronionej, „przedsiębiorstwem  

 społecznym”
9
 lub czy będzie realizował  

 zamówienie w ramach programów zatrudnienia  

 chronionego?  

 Jeżeli tak, […] 

 jaki jest odpowiedni odsetek pracowników  

 niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?  

 Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do [….] 

 której kategorii lub których kategorii pracowników   

 
5
 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

  
6
 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

  

7
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

  

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 
8
 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

  
9
 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych.
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niepełnosprawnych lub defaworyzowanych  
należą dani pracownicy. 
 
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy  
urzędowego wykazu zatwierdzonych  
wykonawców lub posiada równoważne  
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu  
(wstępnego) kwalifikowania)? 
 
Jeżeli tak:    

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 

fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 

odpowiednich przypadkach, sekcji C 

niniejszej części, uzupełnić część V (w 

stosownych przypadkach) oraz w każdym 

przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub  a) [……] 

zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny  

lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:  

b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

wydania zaświadczenia jest dostępne w formie dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

elektronicznej, proszę podać:  [……][……][……][……] 

   c) [……] 
 
 Proszę podać dane referencyjne stanowiące 

podstawę wpisu do wykazu lub wydania 

zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach,  

klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie
10

: d) [] Tak [] Nie  
 Czy wpis do wykazu lub wydane 

zaświadczenie obejmują wszystkie 

wymagane kryteria kwalifikacji? 
 
Jeżeli nie: 
 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 

informacje w części IV w sekcjach A, B, C 

lub D, w zależności od przypadku. 
 
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia: e) [] Tak [] Nie  
 Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenie odnoszące się do płatności 

składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 

lub przedstawić informacje, które umożliwią 

instytucji zamawiającej lub podmiotowi 

zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 

bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 

bazy danych w dowolnym państwie 
 
członkowskim? (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

formie elektronicznej, proszę wskazać: [……][……][……][……]  
 
 

 
10

 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
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Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o [] Tak [] Nie 

udzielenie zamówienia wspólnie z innymi  

wykonawcami
11

?  

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia    

Jeżeli tak:  

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie a): [……] 

(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):  

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców  

biorących wspólnie udział w postępowaniu o b): [……] 

udzielenie zamówienia:  

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy  

biorącej udział: c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części [ ] 

zamówienia, w odniesieniu do której (których)  

wykonawca zamierza złożyć ofertę.  
 

 INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY   
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 

(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile Odpowiedź: 

istnieją:  

Imię i nazwisko, [……], 

wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są [……] 

wymagane:  

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe [……] 

informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego  

form, zakresu, celu itd.):  
 

 INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych [] Tak [] Nie 

podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji  

określonych poniżej w części IV oraz  

(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych  

poniżej w części V?  
  

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części 

sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, 

że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących 

bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 
 

 
 11

 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.
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tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane  
– tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla  

każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V
12

. 
 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA   
(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 

zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo:   Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim [] Tak [] Nie 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 

zamówienia?   wykaz proponowanych podwykonawców: 

   […]   
Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 

informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 

podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane 

w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 12

  Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.
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Część III: Podstawy wykluczenia  

 PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO   
W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:  

 udział w organizacji przestępczej
13

; 

korupcja
14

; 

nadużycie finansowe
15

; 

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 

terrorystyczną
16

 pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
17 

 
praca dzieci i inne formy handlu ludźmi

18
.  

Podstawy związane z wyrokami skazującymi Odpowiedź:  

za przestępstwo na podstawie przepisów    

krajowych stanowiących wdrożenie podstaw    

określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej    

dyrektywy:         

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź [] Tak [] Nie  

jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

administracyjnych, zarządzających lub formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do dane referencyjne dokumentacji): 

reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub [……][……][……][……]
19 

 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z    

jednego z wyżej wymienionych powodów,    

orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w    

którym okres wykluczenia określony    

bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?     

Jeżeli tak, proszę podać
20

:       
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] 

1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody)     

skazania;         

b) wskazać, kto został skazany [ ];   b) [……]   

c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(- 

ustalone w wyroku:    y), którego(-ych) to dotyczy.  

      Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

      formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres  

 
13

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w 
sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz. U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

  

14
 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich 

i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady
 

2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz. U. L 192 z 31.7.2003, s. 54).  

Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
15

 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. U. C 316 
z 27.11.1995, s. 48).  
 
16

  Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże 
decyzji ramowej.

  

 
17

  Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu

  

(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).  

 
18

  Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 
r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady

  

2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.  
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 internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

 dane referencyjne dokumentacji): 

 [……][……][……][……]
21 

 

W przypadku skazania, czy wykonawca [] Tak [] Nie   

przedsięwziął środki w celu wykazania swojej    

rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej    

podstawy wykluczenia
22

 („samooczyszczenie”)?    

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki
23

: [……]   
 

 PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE   
Płatność podatków lub składek na Odpowiedź:  
ubezpieczenie społeczne: 

 
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich [] Tak [] Nie 

obowiązków dotyczących płatności podatków 
 

lub składek na ubezpieczenie społeczne,     

zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i     

w państwie członkowskim instytucji zamawiającej     

lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne     

niż państwo siedziby?     

  Podatki  Składki na 

    ubezpieczenia 

    społeczne 

Jeżeli nie, proszę wskazać: a) [……]  a) [……]  

a) państwo lub państwo członkowskie, którego to     

dotyczy;  b) [……]  b) [……]  

b) jakiej kwoty to dotyczy?     

c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie     

obowiązków:  c1) [] Tak [] Nie c1) [] Tak [] Nie 

1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: [] Tak [] Nie – [] Tak [] Nie 

Czy ta decyzja jest ostateczna i – [……] – [……] 

 wiążąca?     

– Proszę podać datę wyroku lub – [……] – [……] 

 decyzji.       
–W przypadku wyroku, o ile została w 

nim bezpośrednio 
 

określona, długość okresu c2) [ …] c2) [ …] 

wykluczenia:    

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) [] Tak [] Nie d) [] Tak [] Nie 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje Jeżeli tak, proszę Jeżeli tak, proszę 

obowiązki, dokonując płatności należnych podać szczegółowe podać szczegółowe 

podatków lub składek na ubezpieczenie informacje na ten informacje na ten 

społeczne, lub też zawierające wiążące temat: [……] temat: [……] 

porozumienia w celu spłaty tych należności,   

obejmujące w stosownych przypadkach narosłe   

odsetki lub grzywny?      

 
21

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
  

22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
  

23
 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 

powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.
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Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

płatności podatków lub składek na ubezpieczenie dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
24 

społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, [……][……][……] 

proszę wskazać:    
 

 PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB 

WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI
25

 
 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 

wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 

stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 

postaci zachowania stanowiącego wykroczenie. 

Informacje dotyczące  ewentualnej Odpowiedź: 

niewypłacalności, konfliktu interesów lub   

wykroczeń zawodowych      

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, [] Tak [] Nie 

naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
  

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 

w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
pracy

26
? 

      

      istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia        

       („samooczyszczenie”)? 

       [] Tak [] Nie 

       Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

       [……]  

Czy wykonawca znajduje się w jednej z  [] Tak [] Nie 

następujących sytuacji:       

a) zbankrutował; lub       

b) prowadzone jest wobec niego     

postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;   

lub         

c) zawarł układ z wierzycielami; lub     

d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji    

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej   

w krajowych przepisach ustawowych i    

wykonawczych
27

; lub       
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub   

f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?   

Jeżeli tak:        

– Proszę podać szczegółowe informacje:   

– Proszę podać powody, które pomimo – [……] 

 powyższej sytuacji umożliwiają – [……] 

 realizację zamówienia, z   

 uwzględnieniem  mających   

 zastosowanie przepisów krajowych i   
 
 
 

 
24

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
  

25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
  

26
 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
 

27
 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
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środków dotyczących kontynuowania  

działalności gospodarczej
28

.  
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

formie elektronicznej, proszę wskazać: dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

 [……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego [] Tak [] Nie 

wykroczenia zawodowego
29

?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje [……] 

na ten temat: Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

 w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

 Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

 [……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami [] Tak [] Nie 

porozumienia mające na celu zakłócenie  

konkurencji?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje […] 

na ten temat: Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

 w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

 Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

 [……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie [] Tak [] Nie 

interesów
30

 spowodowanym jego udziałem w  
postępowaniu o udzielenie zamówienia?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje […] 

na ten temat:  

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z [] Tak [] Nie 

wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej  

lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w  

inny sposób zaangażowany(-e) w  

przygotowanie postępowania o udzielenie […] 

zamówienia?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje  

na ten temat:  

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której [] Tak [] Nie 

wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia  

publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem  

zamawiającym lub wcześniejsza umowa w  

sprawie koncesji została rozwiązana przed  

czasem, lub w której nałożone zostało  

odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje […] 

w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

na ten temat: Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

 [……]  
 
 
28

 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało 
się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy 
są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

 

29
 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

  
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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Czy wykonawca może potwierdzić, że: [] Tak [] Nie 

nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd  

przy dostarczaniu informacji wymaganych do  

weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do  

weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;  

b) nie zataił tych informacji;    

c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić  

dokumenty potwierdzające wymagane przez  

instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający;  

oraz     

d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny  

sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji  

przez instytucję zamawiającą lub podmiot  

zamawiający, pozyskać informacje poufne, które  

mogą dać mu nienależną przewagę w  

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub  

wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające  

w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ  

na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub  

udzielenia zamówienia?    

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

 CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 
     

Podstawy wykluczenia o charakterze Odpowiedź: 

wyłącznie krajowym    

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia [] Tak [] Nie 

o charakterze wyłącznie krajowym określone w  

stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach  

zamówienia?     

Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

dostępna w formie elektronicznej, proszę [……][……][……]
31 

wskazać:     

W przypadku gdy ma zastosowanie [] Tak [] Nie 

którakolwiek z podstaw wykluczenia o  

charakterze wyłącznie krajowym, czy  

wykonawca przedsięwziął środki w celu [……] 

samooczyszczenia?    

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 31

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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Część IV: Kryteria kwalifikacji  

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 

oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI   
Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 

części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów Odpowiedź  

kwalifikacji   

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie  
 

 KOMPETENCJE   
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 

w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze […] 

zawodowym lub handlowym prowadzonym w  

państwie członkowskim siedziby wykonawcy
32

: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

formie elektronicznej, proszę wskazać: [……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na  

usługi: [] Tak [] Nie 

Czy konieczne jest posiadanie określonego  

zezwolenia lub bycie członkiem określonej Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 

organizacji, aby mieć możliwość świadczenia status członkowski chodzi, i wskazać, czy 

usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 

wykonawcy?  

 (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

formie elektronicznej, proszę wskazać: [……][……][……] 
 

 SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA   
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 

w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

określonej liczby lat obrotowych wymaganej w rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

zamówienia jest następujący:  

i/lub  

1b) Jego średni roczny obrót w ciągu (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

określonej liczby lat wymaganej w stosownym  

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

następujący
33

 (): dokładne dane referencyjne dokumentacji):  

 
 32 

 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich 
mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

  
33

 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w [……][……][……] 

formie elektronicznej, proszę wskazać:  

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

obszarze działalności gospodarczej objętym rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

zamówieniem i określonym w stosownym rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu  

wymaganej liczby lat obrotowych jest  

następujący:  

i/lub  

2b) Jego średni roczny obrót w (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej  

liczby lat wymaganej w stosownym  

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

następujący
34

: dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w [……][……][……] 

formie elektronicznej, proszę wskazać:  

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu [……] 

(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za  

cały wymagany okres, proszę podać datę  

założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub  

rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:  

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych
35 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 

określonych w stosownym ogłoszeniu lub do Y
36

 – oraz wartość): 

dokumentach zamówienia wykonawca [……], [……]
37 

oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci)  

wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są)  

następująca(-e): (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

formie elektronicznej, proszę wskazać: [……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka [……] […] waluta 

zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na  

następującą kwotę: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

Jeżeli te informacje są dostępne w formie dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

elektronicznej, proszę wskazać: [……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych [……] 

wymogów ekonomicznych lub finansowych,  

które mogły zostać określone w stosownym  

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia,  

wykonawca oświadcza, że  

Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła  

zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

elektronicznej, proszę wskazać: [……][……][……]  
 
 
 

 
34 

 
35  
36 

 
37 

 
 
 

 
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.  
Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.  
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.  
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 ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA   

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 

w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa    Odpowiedź:       

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień   Liczba lat (okres ten został wskazany w 

publicznych na roboty budowlane:   stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

W okresie odniesienia
38

 wykonawca wykonał  zamówienia): […]    
następujące roboty budowlane określonego  Roboty budowlane: [……]    

rodzaju:              

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

zadowalającego wykonania i rezultatu w   dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

odniesieniu do najważniejszych robót   [……][……][……]    

budowlanych jest dostępna w formie           

elektronicznej, proszę wskazać:           

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień          

publicznych na dostawy i zamówień   Liczba lat (okres ten został wskazany w 

publicznych na usługi:      stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

W okresie odniesienia
39

 wykonawca zrealizował  zamówienia): […]    

następujące główne dostawy określonego  Opis  Kwoty  Daty Odbiorcy  

rodzaju lub wyświadczył następujące główne         

usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
        

        

wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców,         

zarówno publicznych, jak i prywatnych
40

:          

2) Może skorzystać z usług następujących  [……]       

pracowników technicznych lub służb         

technicznych
41

, w szczególności tych         
odpowiedzialnych za kontrolę jakości:  [……]       

W przypadku zamówień publicznych na roboty         

budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić         

do następujących pracowników technicznych lub         

służb technicznych o wykonanie robót:          

3)Korzystasz następujących urządzeń  [……]       

technicznych oraz środków w celu         

zapewnienia jakości, a jego zaplecze         

naukowo-badawcze jest następujące:          

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł  [……]       

stosować następujące systemy zarządzania         

łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:         

5) W odniesieniu do produktów lub usług o         

złożonym charakterze, które mają zostać         

dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu         
               
 

 38
  Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie 

się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.
  

 39
  Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie 

się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.
  

 40
  Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów 

publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.
  

 41
  W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do 

przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, 
należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

 
 



str. 56 
 

do produktów lub usług o szczególnym [] Tak [] Nie 

przeznaczeniu:  

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie  

kontroli
42

 swoich zdolności produkcyjnych lub  
zdolności technicznych, a w razie konieczności  

także dostępnych mu środków naukowych i  

badawczych, jak również środków kontroli  

jakości?  

6) Następującym wykształceniem i  

kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:  

a) sam usługodawca lub wykonawca: a) [……] 

lub (w zależności od wymogów określonych w  

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach  

zamówienia):  

b) jego kadra kierownicza: b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca [……] 

będzie mógł stosować następujące środki  

zarządzania środowiskowego:  

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u Rok, średnie roczne zatrudnienie: 

wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w [……], [……] 

ostatnich trzech latach są następujące [……], [……] 

 [……], [……] 

 Rok, liczebność kadry kierowniczej: 

 [……], [……] 

 [……], [……] 

 [……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi [……] 

narzędziami, wyposażeniem zakładu i  

urządzeniami technicznymi na potrzeby  

realizacji zamówienia:  

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić [……] 

podwykonawcom
43

 następującą część  
(procentową) zamówienia:  

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na  

dostawy: [] Tak [] Nie 

Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy  

lub fotografie produktów, które mają być  

dostarczone i którym nie musi towarzyszyć  

świadectwo autentyczności. [] Tak [] Nie 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w  

stosownych przypadkach przedstawi wymagane  

świadectwa autentyczności.  

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

formie elektronicznej, proszę wskazać: dokładne dane referencyjne dokumentacji):  
 

 
 42

  Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w 
jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

  

 43
  Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 

polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).
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 [……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na  

dostawy: [] Tak [] Nie 

Czy wykonawca może przedstawić wymagane  

zaświadczenia sporządzone przez urzędowe  

instytuty lub agencje kontroli jakości o  

uznanych kompetencjach, potwierdzające  

zgodność produktów poprzez wyraźne  

odniesienie do specyfikacji technicznych lub  

norm, które zostały określone w stosownym  

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?  

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, […] 

jakie inne środki dowodowe mogą zostać  

przedstawione: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

formie elektronicznej, proszę wskazać: [……][……][……] 
 

 SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO   
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 

środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 

ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy Odpowiedź: 

zarządzania środowiskowego  

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić [] Tak [] Nie 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne  

jednostki, poświadczające spełnienie przez  

wykonawcę wymaganych norm zapewniania  

jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób  

niepełnosprawnych?  [……] [……] 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,  

jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu  

zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

formie elektronicznej, proszę wskazać: [……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić [] Tak [] Nie 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne  

jednostki, poświadczające spełnienie przez  

wykonawcę wymogów określonych systemów  

lub norm zarządzania środowiskowego?  

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, [……] [……] 

jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów  

lub norm zarządzania środowiskowego mogą  

zostać przedstawione:  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

formie elektronicznej, proszę wskazać: [……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów    
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja 

zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub 

zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną 

zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą 

towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie 

dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub 

w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
 

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, 

dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne 
i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej

44
, proszę wskazać dla 

każdego z nich:  

[….] 
 
 
 

[] Tak [] Nie
45

 

 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]

46
 

Część VI: Oświadczenia końcowe 
  

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 

dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

poważnego wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 

przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem 

przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 

dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 

dowolnym państwie członkowskim
47

, lub 

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.
48

, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 

posiada odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 

podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 

potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), 

których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby 

[określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]. 

 

  
 
…………………………………………………………… 
Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): 
 
44

 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne 
46

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47  

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu 
lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie 
takiego dostępu.

 

48 
W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 
 

……..……………………………..  
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 
..…………………………………..  

(miejscowość i data) 
 
 
 
nr postępowania ZP/183/014/R/17 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację wybranych 
pomieszczeń w budynku nr 12 (ul. Narutowicza 11/12) oraz w budynku nr 61 (ul. Sobieskiego 7) 
Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, prowadzonego przez Politechnikę 

Gdańską, oświadczam, co następuje: 
 

□ nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu;* 
 

□ należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. * 

 
 

 

 
1. …………………………………………………………………  
2. …………………………………………………………………  
3. ………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 

.......................................................................  
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych  

do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 

 

UWAGA: 
 
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wypełnione oświadczenie w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. 

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

   


Właściwe zaznaczyć  
   



str. 60 
 

 ZAŁĄCZNIK NR 4A DO SIWZ 

  

……..…………………………….. ……..…………………………….. 
(nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość i data) 

 

nr postępowania ZP/183/014/R/17 
 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane 
 
W wykazie należy wymienić minimum 2 wykonane należycie oraz zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone roboty budowlane polegające na odbudowie, rozbudowie, 

nadbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu zabytkowego o wartości co najmniej 200.000 

zł brutto każda. 

Lp. Rodzaj robót * 
Wartość 

robót  
(PLN) 

Data 
wykonania 
dd/mm/rrr 

Miejsce 
wykonania 

robót 

Podmiot, 
na rzecz którego 

została 
wykonana 

robota 
budowlana 

(nazwa, adres) 
1 2 3 4 5 6 

1.  

    

2.  

    

 

 *Jeżeli wskazane w tabeli zadanie obejmuje zakres robót szerszy niż określony w warunkach udziału w postępowaniu, oprócz 
kosztu całego zadania należy dodatkowo wykazać koszt robót w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 

  

Do wykazu robót należy dołączyć dowody określające, że wymienione w tabeli roboty zostały 

wykonane należycie, w szczególności informację, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie tych dokumentów dostarczyć – 

inne dokumenty. 

 

W przypadku, gdy roboty budowlane potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę wymaganego 

doświadczenia realizowane były w walucie innej niż PLN, za podstawę przeliczenia przyjmuje się 

średni kurs NBP z dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

Dotyczy części A postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na modernizację wybranych pomieszczeń w budynku nr 12 (ul. 

Narutowicza 11/12) oraz w budynku nr 61 (ul. Sobieskiego 7) Wydziału Elektrotechniki 
 
Automatyki Politechniki Gdańskiej. 
 
 
 
 

....................................................................... 
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
 



str. 61 
 

 ZAŁĄCZNIK NR 4B DO SIWZ 

  

……..…………………………….. ……..…………………………….. 
(nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość i data) 

 

nr postępowania ZP/183/014/R/17 
 

 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  

z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  
i podmiotów na rzecz których zostały wykonane 

 
W wykazie należy wymienić minimum 2 wykonane należycie oraz zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone roboty budowlane polegające na odbudowie, rozbudowie, 

nadbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu zabytkowego o wartości co najmniej 20.000 zł 

brutto każda. 

Lp. Rodzaj robót * 
Wartość 

robót  
(PLN) 

Data 
wykonania 
dd/mm/rrr 

Miejsce 
wykonania 

robót 

Podmiot, 
na rzecz którego 

została 
wykonana 

robota 
budowlana 

(nazwa, adres) 
1 2 3 4 5 6 

1.  

    

2.  

    

 

 *Jeżeli wskazane w tabeli zadanie obejmuje zakres robót szerszy niż określony w warunkach udziału w postępowaniu, oprócz 
kosztu całego zadania należy dodatkowo wykazać koszt robót w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 

  
Do wykazu robót należy dołączyć dowody określające, że wymienione w tabeli roboty zostały 

wykonane należycie, w szczególności informację, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie tych dokumentów dostarczyć – 

inne dokumenty. 

 

W przypadku, gdy roboty budowlane potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę wymaganego 

doświadczenia realizowane były w walucie innej niż PLN, za podstawę przeliczenia przyjmuje się 

średni kurs NBP z dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

Dotyczy części B postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na modernizację wybranych pomieszczeń w budynku nr 12 
 
(ul. Narutowicza 11/12) oraz w budynku nr 61 (ul. Sobieskiego 7) Wydziału Elektrotechniki i 

Automatyki Politechniki Gdańskiej. 

 
 

 

....................................................................... 
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 

  



str. 62 
 

 ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ 

  

……..…………………………….. ……..…………………………….. 
(nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość i data) 

 

nr postępowania ZP/183/014/R/17 
 

 
 

WYKAZ OSÓB 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

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 

 

Lp.  
nazwisko i 

imię 

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, 
doświadczenie i wykształcenie 

niezbędne do wykonania 
zamówienia publicznego 

informacja 
o podstawie do 
dysponowania 
tymi osobami 
(np. umowa 

o pracę, umowa 
zlecenie, 

pracownik 
innego 

podmiotu) 
1 2 3 4 5 

1. Kierownik budowy    

2. 
Kierownik robot 

budowlanych branży 
elektrycznej 

   

3. 
Kierownik robot 

budowlanych branży 
telekomunikacyjnej 

   

4. 

Kierownik robót 
budowlanych przy 

zabytku nieruchomym 
wpisanym do 

rejestru zabytków 

   

      
Dotyczy części A postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
 
przetargu nieograniczonego na modernizację wybranych pomieszczeń w budynku nr 12 (ul. 

Narutowicza 11/12) oraz w budynku nr 61 (ul. Sobieskiego 7) Wydziału Elektrotechniki i 

Automatyki Politechniki Gdańskiej. 

 
 
 
 

 

....................................................................... 
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 

  



str. 63 
 

 
 ZAŁĄCZNIK NR 5B DO SIWZ 

  

……..…………………………….. ……..…………………………….. 
(nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość i data) 

 

nr postępowania ZP/183/014/R/17 
 

 
 

WYKAZ OSÓB 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

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 

 
 

Lp.  
nazwisko i 

imię 

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, 
doświadczenie i wykształcenie 

niezbędne do wykonania 
zamówienia publicznego 

informacja 
o podstawie do 
dysponowania 
tymi osobami 
(np. umowa 

o pracę, umowa 
zlecenie, 

pracownik 
innego 

podmiotu) 
1 2 3 4 5 

1. Kierownik budowy 

   

2. 

Kierownik robót 
budowlanych przy 

zabytku nieruchomym 
wpisanym do 

rejestru zabytków 

   

 
 

Dotyczy części B postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na modernizację wybranych pomieszczeń w budynku nr 12 
 

(ul. Narutowicza 11/12) oraz w budynku nr 61 (ul. Sobieskiego 7) Wydziału Elektrotechniki i 
Automatyki Politechniki Gdańskiej. 
 

 

 
....................................................................... 

(podpisy i pieczątki osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy) 

  



str. 64 
 

 ZAŁĄCZNIK NR 5C DO SIWZ 

  

……..…………………………….. ……..…………………………….. 
(nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość i data) 

 

nr postępowania ZP/183/014/R/17 
 

 
 

WYKAZ OSÓB 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

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 

 
 

Lp.  
nazwisko i 

imię 

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, 
doświadczenie i wykształcenie 

niezbędne do wykonania 
zamówienia publicznego 

informacja 
o podstawie do 
dysponowania 
tymi osobami 
(np. umowa 

o pracę, umowa 
zlecenie, 

pracownik 
innego 

podmiotu) 
1 2 3 4 5 

1. Kierownik budowy 

   

 
 

Dotyczy części C postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na modernizację wybranych pomieszczeń w budynku nr 12 

(ul. Narutowicza 11/12) oraz w budynku nr 61 (ul. Sobieskiego 7) Wydziału Elektrotechniki 

i Automatyki Politechniki Gdańskiej 

 

 

 
....................................................................... 

(podpisy i pieczątki osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy) 

 


