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Rozdział I.    

Nazwa oraz adres Zamawiającego  

Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 

80-233  Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 
tel. /58 347-16-62    fax /58 347-25-35 

www.pg.gda.pl 
NIP: 584 – 020 – 35 - 93 
 
 

Rozdział II.    

Tryb udzielenia postępowania 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 5.548.000 Euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą”, wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi oraz zgodnie                            

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej 
„specyfikacją”. 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją, zastosowanie mają przepisy ustawy.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert: 

- częściowych, 

- wariantowych, 
- w formie elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich 

dokumentów składających się na specyfikację, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi 
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.  

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy. 

Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowić będzie 50 % wartości 
zamówienia podstawowego. Zakres prac obejmować będzie wykonanie robót w branży budowlanej, 

elektrycznej i sanitarnej, określonych w zamówieniu podstawowym. 

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu prowadzenia 

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

przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej winni 
skontaktować się z Zamawiającym na adres e-mail: janusz.mucharski@pg.edu.pl 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego 
przepływu takich danych    

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia               

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy              
ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233); 

 administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za 

pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl ; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. remont pomieszczeń 
w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej" 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia                  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa”;   

http://www.pg.gda.pl/
mailto:janusz.mucharski@pg.edu.pl
mailto:iod@pg.edu.pl
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 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres                
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem                         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
 posiada Pani/Pan: 

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
 

    Wyjaśnienie:  

 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania       
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 

 

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2                 
RODO;   

 

Wyjaśnienie:  
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
 

Rozdział III.    

Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń biurowo – 

dydaktycznych 407 i 408 w części wysokiej budynku oraz pomieszczeń sanitarno – bytowych na 
poziomie 0 w części niskiej budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. 
 

Celem przedmiotu zamówienia są roboty budowlano - remontowe pomieszczeń biurowo – 

dydaktycznych 407 i 408 w części wysokiej budynku oraz pomieszczeń sanitarno – bytowych na 
poziomie 0 w części niskiej budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej 

zlokalizowanej przy ulicy Do Studzienki 16 A w Gdańsku. 
 

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmować będzie wykonanie robót w branży 
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 

Prace remontowe w obiekcie będą prowadzone w sposób ciągły, nie etapowy. 
 

Malowanie farbą dyspersyjną, akrylową należy wykonać po uprzednim przygotowaniu podłoży. Należy 
zastosować farbę wodorozcieńczalną, akrylową wysokiej jakości przeznaczoną do malowania ścian                 

i sufitów wewnątrz pomieszczeń, użyteczności publicznej. Farba odporna na zmywanie, czyszczenie                

i  szorowanie na mokro o ciśnieniu powyżej 4 barów, klasa 1 wg obowiązującej polskiej normy, 
trwałość powłoki i koloru w czasie, gęstość od 1,32-1,40 kg/l, farba połysk: mat. Wydajność od 8-10 



ZP/178/017/R/18 

5 

 

m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Kolorystyka, sufit należy pomalować w kolorze białym, natomiast 
ściany kolor wg wzornika NCS uzgodniony z Zamawiającym.      
 

Istniejące powłoki zmyć i przeszlifować, usunąć luźne warstwy farby i podkładu w miejscach 

uszkodzeń, usunąć partie odspojonej farby lub odspojonego podkładu,  usunąć farbę wzdłuż spękań 

na stykach i w narożnikach. W miejscach wzdłużnych spękań wklejać taśmy wzmacniające, 
powierzchnie po zeskrobaniu farby na tynkach cementowo-wapiennych wyrównać gipsem 

szpachlowym, powierzchnie szpachlowane po uzupełnieniu ubytków przeszlifować pod malowanie.  
 

Drobne spękania podkładu wypełnić masami szpachlowymi akrylowymi – elastycznymi i przeszlifować 
pod malowanie. Wszystkie powierzchnie szpachlowane zagruntować przed malowaniem w celu 

uzyskania prawidłowej przyczepności.  
 

Po wysuszeniu i przygotowaniu powierzchni, malowanie wykonać dwukrotne farbami wyżej 
wymienionymi.  
 

Wszystkie materiały przed zamontowaniem muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przedmiot zamówienia określa:  
dokumentacja projektowa, na którą składa się:  

 projekt techniczny  

oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zwana dalej 

„STWiORB”.  
 

Projekt techniczny i STWiORB określają przedmiot zamówienia, obejmują w całości treść opracowania 
technicznego dając wykonawcom pełną wiedzę o zamówieniu i w sposób umożliwiający złożenie 

kompletnej oferty.   
Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robót.  

UWAGA: 
Załączony do specyfikacji przedmiar robót, nie stanowi opisu przedmiotu 

zamówienia, przekazany jest wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny 

ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

Kod wg CPV: 

       45453000-7               Roboty remontowe i renowacyjne   

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45410000-4 Tynki, szpachlowanie 

45410000-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

45262500-6 Roboty murarskie  

45421100-5 Montaż stolarki drzwiowej i okiennej 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45431000-7 Montaż sufitów podwieszanych  

45432000-7 Układanie wykładziny podłogowej   

45400000-1 Roboty wykończeniowe  

45442100-8 Roboty malarskie 

45232460-4 Roboty sanitarne 

45310000-3 Roboty elektryczne 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 
36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń i uwag ze 

strony Zamawiającego.  
Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia, może wskazywać dla niektórych 

materiałów, urządzeń lub technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ze względu na 

specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. 
Określone w dokumentacji projektowej materiały, urządzenia lub technologie, pochodzące od 
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konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 
odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.  

Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia lub technologie równoważne o parametrach 

jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) od 
wskazanych w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.  

Wykazanie równoważności, tj. spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego                          
w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 

Zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować 

wykonanie konkretnych rozwiązań projektowych, które projekt realizuje, a ich zastosowanie musi 
zapewnić kompatybilność z zastosowanymi urządzeniami, wyrobami i technologią.  

Wykonawca ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały, urządzenia lub technologie 
zostały zamienione i podać jakie w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne.  

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia.    

W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania i zaniechania. 

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania 

przez Wykonawcę w formularzu oferty zakresu (części zamówienia) i nazwy (firmy) podwykonawcy,              

o ile są już znane. 

Przez umowę o podwykonawstwie należy rozumieć 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 budowlane także 
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku obcym 

projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu 

Wymagania określono w ust. 10 § 7 Podwykonawstwo we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 

do specyfikacji. 

Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają 
obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu 

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. 

Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie 
zamówienia na roboty budowlane 

Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy.    

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia 

1. Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 
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Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w ust. 4 § 2 wzoru umowy czynności w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy. 

W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 
art. 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa wyżej, wykonawca oświadczy, przy jakiej liczbie 

pracowników będzie wykonywać zamówienie.  

Wykonawca może zastąpić osobę lub osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonywania 

czynności, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania co 

do sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy. 

W przypadku zmiany osoby lub osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonywania czynności,                

o których wyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni roboczych oraz przedłożenia kopii umowy/umów                    

o pracę.    

2. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp 

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

art. 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa w pkt. 1 niniejszego podrozdziału, zamawiający 
wymaga udokumentowania faktu zatrudnienia, poprzez złożenie przez wykonawcę, najpóźniej                

na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji poszczególnych czynności, poświadczonych za zgodność               
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę 

osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1 niniejszego podrozdziału. 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. uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,                   
o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji 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, o których mowa w pkt. 1 niniejszego 

podrozdziału. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                       

i dokonywania ich oceny 
2)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym                  

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia poprzez złożenie 
oświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy z pracownikiem/pracownikami, którzy będą 

realizować prace stanowiące przedmiot umowy, ze wskazaniem: 

-  podmiotu składającego oświadczenie, 
-  daty złożenia oświadczenia, 

-  liczby pracowników,  
-  rodzaju zawartej umowy, 

-  wymiaru czasu pracy, 
-  rodzaju pracy,   

-  miejsca wykonywanej pracy. 

Dokument ten powinien zawierać oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń oraz 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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W przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w pkt 2 i 3 niniejszego podrozdziału 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 12 ust. 8 we wzorze 

umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do specyfikacji. 

Za niedopełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących usługi na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną, o której mowa w § 12 ust. 9 we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do 
specyfikacji. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy.  

 
 

Rozdział IV.   

Termin wykonania zamówienia 

Nieprzekraczalny wymagany termin wykonania zamówienia: 50 dni kalendarzowych, licząc od daty 

zawarcia umowy.  
Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wskazany 
termin jest terminem maksymalnym realizacji przedmiotu zamówienia, który każdy z Wykonawców 
może skrócić. 
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę dłuższego terminu wykonania zamówienia, oferta 
zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego. 
 

 

Rozdział V.    

Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. nie podlegają wykluczeniu; 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 lub        

ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia 
2.  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów 

    Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym 
postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

3)  zdolności technicznej lub zawodowej 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą że: 

 wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jedną robotę 

budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie w budynku na łączną kwotę 

brutto nie mniejszą niż 40.000,00 PLN w ramach jednej umowy,  

 osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi, pełniąca funkcję kierownika 

budowy, posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi                          
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,  

 osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi, pełniąca funkcję kierownika 
robót elektrycznych, posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,  

 osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi, pełniąca funkcję kierownika 

robót sanitarnych, posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń, 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia 
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. m.) oraz ustawy o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.                 
z 2008 r. nr 63, poz. 394 z późn. zm.). 

Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska osób, które 

będą wykonywały czynności przy realizacji zamówienia jako: kierownik budowy, kierownik 

robót elektrycznych oraz kierownik robót sanitarnych. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 

korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a ustawy, minimum jeden 
Wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby, musi posiadać pełne doświadczenie 
wskazane w warunku udziału w postępowaniu. 

Poleganie na zasobach innego podmiotu  

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                       

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Zobowiązanie Wykonawca składa wraz z ofertą.   

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
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Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 

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

określonych w art. 22a ustawy, 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 zażądać dokumentów, 

które określają w szczególności: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału                

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, 
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego: 

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 2                 

niniejszego rozdziału. 
 
 

Rozdział VI.    

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy  

Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 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) 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).    

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają  wykluczeniu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust.1 pkt 12 do 23 oraz ust. 5 pkt 1) Ustawy. 
 
 

Rozdział VII.    

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia  

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie                   

w zakresie  

1)   braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                   
2) spełniania warunków udziału w postępowaniu  

– według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji  
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym 
mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                  

o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 

- warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach                                 

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału                  
w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa               

w pkt 1 niniejszego rozdziału. 
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 7 ppkt 1) niniejszego rozdziału.  
6. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                      

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

Oświadczenia i dokumenty żądane od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona 
najwyżej 

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które na wezwanie Zamawiającego musi złożyć Wykonawca: 
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda następujących dokumentów:  
 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 Pzp. 
2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 
 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,                       
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy cym  dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,  
według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji, 

 oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry 
kierowniczej Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji; 

Zamawiający pobierze samodzielnie z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, dostępny                       

w formie elektronicznej odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji 
Działalności Gospodarczej (CEDIG). 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
wyżej w pkt 7, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych                           

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 7, 

które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
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Oświadczenia i dokumenty składane po opublikowaniu informacji z otwarcia ofert 

8.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia                    

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej  informacji z otwarcia ofert, o której 
mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu (w oryginale) oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji.  
W przypadku, gdy Wykonawca należy do jednej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który 

również złożył ofertę w tym postępowaniu, wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu po udzielenie zamówienia. 
9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 

przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  

Wykonawca zagraniczny 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 1 pkt 7 podrozdziału Oświadczenia                       
i dokumenty żądane od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

2.  Dokument, o których mowa w pkt 1 niniejszego podrozdziału, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   
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 pkt 1 niniejszego podrozdziału, 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. Przepis pkt. 2 niniejszego podrozdziału stosuje się.  

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.  
 
 

Rozdział VIII.    

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli 
Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny 
sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 
się z Wykonawcami 
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1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej, w języku polskim. 
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie                     

z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej             

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U.                
z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz 2016 r. poz. 147 i 615). 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej                         
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U.                

z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz 2016 r. poz. 147 i 615), każda ze Stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy ZP/178/017/R/18. 

 Adres elektroniczny: janusz.mucharski@pg.edu.pl 

 Numer faksu Zamawiającego: (58) 347-25-35                           
 Adres do korespondencji:  Politechnika Gdańska  

     Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 
     ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233  Gdańsk-Wrzeszcz 

z dopiskiem: „Oferta na remont w budynku WOiO PG”. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

W ofercie należy podać adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Janusz Mucharski – dyrektor 
Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, w dniach od poniedziałku do 

piątku, w godz. 800 – 1500. 

7. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi na 
kierowane do niego zapytania związanie z postępowaniem. 

Wyjaśnianie i zmiana treści specyfikacji 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji.              

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert.  
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpatrzenia. 
2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania pytań. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający 
przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie 

internetowej - www.dzp.pg.edu.pl , na której udostępniona jest specyfikacja. 
4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmienić treść specyfikacji.  

Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację a także zamieści na własnej stronie internetowej                                  

- www.dzp.pg.edu.pl.  
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                         

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano 
specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której została zamieszczona specyfikacja. 

6. Wszelkie zmiany treści specyfikacji oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają 
się integralna częścią specyfikacji i są wiążące dla Wykonawców. 

 
 

mailto:janusz.mucharski@pg.edu.pl
http://www.dzp.pg.edu.pl/
http://www.dzp.pg.edu.pl/
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Rozdział IX.    

Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 

Rozdział X.    

Termin związania ofertą 

Wykonawca składający ofertę będzie nią związany przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składani ofert. 
 
 

Rozdział XI.   
Opis sposobu przygotowywania oferty  

1.  Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej.  

2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża 
zgody na złożenie oferty, w języku innym niż język polski.  

3.   Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.   
4.   Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

5.   Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.  
6.  Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami ustawy i specyfikacji, sporządzona                              

w sposób staranny, czytelny i trwały. 

7.  Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji                  

i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy.  

 Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż 

do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące                 
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.  

1. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty 
oferty były spięte, a strony ponumerowane. 

2. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie 
błędnego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego.  

 Zaleca się aby parafka była naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz             
z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę) wraz z datą dokonania poprawki. 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w formularzu oferty (załącznik nr 1 do 
specyfikacji) informacji o częściach zamówienia które zamierza powierzyć podwykonawcom. 

4. Na kompletną ofertę składają się dokumenty i oświadczenia wymienione w tabeli (pożądane 
ułożenie dokumentów zgodnie z podaną kolejnością): 

1) formularz oferty – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do specyfikacji 

2) Jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej  

w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu 

reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną – zgodnie z art. 23 ust. 2 
ustawy 

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do specyfikacji  

4) pisemne zobowiązania podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca 
polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków lub inny dokument 

5) w przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże tajemnicę przedsiębiorstwa, dokumenty 
wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli 

wykonawca zastrzegł w ofercie, że określone informacje stanowią tajemnicę 
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przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą 
być udostępniane 

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów określa 
Rozporządzenie 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).  

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

7. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy oferty.  
8. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 
składa się w oryginale.  

9. Dokumenty inne niż oświadczenia mogą być złożone w oryginale lub kserokopii, poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 
10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się                    
o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

11. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza. 
12. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, 

zaadresowanej na adres Zamawiającego (z dopiskiem: Dział Zamówień Publicznych) oraz 
posiadającej oznaczenie: „Oferta w przetargu na remont pomieszczeń w budynku WOiO.               

Nie otwierać przed 05 – 09 - 2018 r., godz. 10:30”.  

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznaczenia 
opakowania (koperty) np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i uczestnictwem                 
w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 
4 ustawy. 

13. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników 

do specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn                  
i wierszy.  

Podpisywanie oferty i załączników do oferty 

Oferta musi być podpisana własnoręcznie (art. 78 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny              

[Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm]) przez osobę upoważnioną w imieniu Wykonawcy do składania              

w jego imieniu oświadczeń woli, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub w pełnomocnictwie.  

W celu potwierdzenia, że osoba podpisująca ofertę ma stosowne umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy, Zamawiający zaleca załączenie do oferty aktualny odpis właściwego rejestru lub 
zaświadczenie o wpisie w CEIDG. 

Zaleca się, aby dla ułatwienia identyfikacji, podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, 
lub poświadczającej za zgodność z oryginałem kopię dokumentów, był opatrzony imienną pieczątką. 

Dokumenty dotyczące poszczególnych podmiotów, powinny być podpisane odpowiednio przez osoby 
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, których dotyczą.  

Dokumenty, wspólne dla wszystkich podmiotów, powinny być podpisane przez pełnomocnika lub 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Ilekroć w specyfikacji, a także w załącznikach do specyfikacji występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy 
przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) 

osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do 

reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.  
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W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą 
stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją 

o liczbie poświadczanych stron.  

Pełnomocnictwo 

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej 

podpisania nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.  

Załączone do oferty pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, określać jego zakres                 

i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                  
z oryginałem przez  notariusza.  

Tajemnica przedsiębiorstwa 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.                

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności oraz zastrzegł składając 
ofertę, iż nie mogą być one udostępnione. 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                         
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 

ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie.  

Stosowne zastrzeżenie (wraz z uzasadnieniem, że zastrzeżone informacje spełniają przesłanki 
tajemnicy przedsiębiorstwa) Wykonawca powinien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym 

razie cała oferta może zostać ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako 

tajemnica przedsiębiorstwa były 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. 

Zaniedbanie przez Wykonawcę wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa skutkować będzie nieskutecznością poczynionego zastrzeżenia. 

Oferta wspólna Wykonawców 

1. Wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: 

- postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
- Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,  

- ustanowionego pełnomocnika, 
- zakres jego umocowania. 

Pełnomocnictwo musi być podpisane 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. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty jak i w innych 
dokumentach powołujących się na „Wykonawcę” w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, winni 

wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie ich pełnomocnika.  
3. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub 

upoważnionego przedstawiciela – pełnomocnika, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców. 
4. W ofercie należy podać adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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5. Aby podmioty występujące wspólnie spełniały warunki: 

 każdy z tych podmiotów z osobna musi wykazać brak podstaw do wykluczenia                                  

z postępowania o udzielenie zamówienia . 

Dokumenty opisane w rozdz. VII w ppkt 1) pkt 7 specyfikacji, które muszą zostać złożone na 
potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, każdy podmiot składa z osobna. 

 co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie (wspólnie) muszą spełniać 

warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 rozdziału V niniejszej specyfikacji. 

6. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań.  

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania                    
z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a ustawy, minimum jeden Wykonawca lub 

jeden podmiot udostępniający zasoby, musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku 
udziału w postępowaniu. 

Uzupełnianie, poprawianie i wyjaśnianie treści złożonych oferty 
Jeżeli Wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. 

Zasady udostępniania dokumentów 
Dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem będą udostępniane zgodnie z § 4 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania                        
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016, poz. 1128).   

Zmiany do złożonej oferty lub wycofanie oferty 

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 
ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie 

pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 
Oświadczenie o zmianie oferty powinno określać zakres zmian.  

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane i oznaczone tak jak 
oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”. 
 
 

Rozdział XII.    
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

Składanie ofert 
Oferty należy składać do dnia 05 - 09 - 2018 r., do godz. 1000, za potwierdzeniem, w siedzibie 

Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Gdańsk (80-233),                  

ul. G. Narutowicza 11/12, budynek 30, pokój nr 124, I piętro lub przesłać pocztą z dopiskiem: „Oferta na 
remont pomieszczeń w budynku WOiO”. 

O terminie złożenia oferty decyduje termin jej faktycznego złożenia w miejscu wyznaczonym wyżej.  
Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki         

i Okrętownictwa, Gdańsk (80-233), ul. G. Narutowicza 11/12, budynek 30, pokój nr 119, I piętro, w dniu 
05 - 09 - 2018 r., o godz. 1030.  
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Otwarcie ofert jest jawne.  

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie dzp.pg.edu.pl informacje dotyczące: 

 kwoty, jaką 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. 
 
 

Rozdział XIII.    
Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym załączonym do specyfikacji. 

3. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać 

negocjacjom i będzie wiążąca dla Stron umowy. 
4. Cena oferty musi być podana brutto - zawierać należny podatek VAT, w złotych polskich,                          

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Roboty budowlane objęte są 23% podatkiem VAT. 

5. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne                        
do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające 

zarówno z dokumentacji projektowej, STWiORB, warunków i obowiązków określonych                         

w specyfikacji i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte                     
a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny, w tym koszty robót 

tymczasowych i prac towarzyszących. 
6. Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie lub niedoszacuje roboty, których wykonanie jest 

niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich 

wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty. 
7. Wybrane przez wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji                   

i wycenie przedmiotu zamówienia muszą posiadać co najmniej taką wartość techniczną, użytkową, 
estetyczną jakiej wymagał zamawiający w specyfikacji oraz muszą zgodnie z prawem być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie. Określenie w kosztorysie ofertowym nazwy, 
producenta lub innych parametrów charakteryzujących wybrany przez wykonawcę produkt jest 

wiążące przy spełnieniu w/w wymogów. 

8. Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą 

dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 

Obowiązek doliczania wartości podatku VAT płaconego przez Zamawiającego do wartości 

netto Wykonawcy 

Jeżeli do postępowania Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadzić będzie 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 będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować 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. 

Poprawianie omyłek 

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe                          
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
 
 

Rozdział XIV.    
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 
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cena – 60 % 
termin – 20 %  
aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych u Wykonawcy - 20 % 

Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane kryteria. 
Wartość 1 % jest równa wartości 1 punktu. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert według powyższych kryteriów, w następujący sposób: 
1) cena [C] 

Ocenie podlega cena brutto oferty w PLN. 

Ofercie z najniższą ceną Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów – 60.  
Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru: 

C = (Cn/Cb) x 60 

gdzie:   
C - liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium cena  
Cn - najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert w PLN  
Cb - cena brutto badanej oferty w PLN  

Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

2) termin [T] 
Ocenie podlega termin wykonania robót określony w dniach. 

Termin wykonania robót nie może być dłuższy niż 50 dni, licząc od daty zawarcia umowy.    
W ramach kryterium „termin” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.  

W kryterium „termin” Zamawiający przyzna punkty, według następującego podziału: 

 30 dni i krócej   – 20 punktów 

 31 dni do 35 dni  – 15 punktów 

 od 36 dni do 40 dni – 10 punktów 

 od 41 dni do 45 dni –   5 punktów 

 od 46 dni do 50 dni    – 0 punktów 

W przypadku gdy Wykonawca określi termin wykonania zamówienia na wcześniejszy niż                   

30 dni, Zamawiający do obliczenia punktów w obrębie kryterium „termin” przyjmie 30 dni.  

W przypadku niewpisania terminu wykonania Zamawiający przyjmie, że Wykonawca 
zaoferował wykonanie robót w terminie 50 dni i przyzna punkty jak za maksymalny przyjęty 

termin wykonania (50 dni). 

3) aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych u Wykonawcy [A] 
Ocenie podlega liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 
W ramach kryterium „aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych u Wykonawcy” Wykonawca 

może uzyskać maksymalnie 20 punktów.  

W kryterium „termin” Zamawiający przyzna punkty, według następującego podziału: 

 za zatrudnienie 1 osoby niepełnosprawnej – 5 punktów 

 za zatrudnienie 2 osób niepełnosprawnych – 10 punktów 

 za zatrudnienie 3 osób niepełnosprawnych – 20 punktów 

W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia nie zatrudni osoby 
niepełnosprawnej, Zamawiający nie przyzna mu punktów (0 punktów).  

W przypadku zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę więcej niż 

trzy osoby niepełnosprawne, Zamawiający do obliczenia punktów w obrębie kryterium 

„aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych u Wykonawcy” przyjmie 3 osoby 

niepełnosprawne.  

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniająca wszystkie warunki i wymagania 
specyfikacji, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans punktów uwzględniający 

punktację za wszystkie kryteria oceny ofert, obliczoną według wzoru: 

P = C + T + A 
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4. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów 
przyznanych za kryteria przez wartość wagową wynosi 100. 

 
 

Rozdział XV.    

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy najpóźniej w dniu zawarcia umowy: 

1) przekazania kosztorysu ofertowego w wersji szczegółowej (w wersji papierowej                               
i elektronicznej – edytowalnej), który służył Wykonawcy do wyliczenia ceny oferty.  

 Szczegółowy kosztorys należy wykonać przy pomocy programu komputerowego, z podaniem 
wartości poszczególnych pozycji i cen jednostkowych pozycji, z pełnym wydrukiem 

obejmującym również zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu 
2) dostarczenia podpisanej przez Wykonawcę umowy, o treści wynikającej z załącznika nr 5 do 

specyfikacji oraz wybranej oferty. Treść umowy nie będzie podlegać negocjacjom. 

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny dołączyć do umowy 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie 
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odrębnym pismem zostanie 

powiadomiony o terminie i miejscu złożenia wymaganych dokumentów oraz formalnościach jakie 

należy dopełnić w celu zawarcia umowy. 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną.  

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.  

W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta, wybrana zostanie oferta złożona przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy, na 

wezwanie Zamawiającego zobowiązani będą przedłożyć umowę regulującą ich współpracę przy 
realizacji niniejszego zamówienia (np. umowę konsorcjum), która powinna zawierać:  

a)  określenie członków konsorcjum,  

b)  wskazanie celu ustanowienia konsorcjum,  
c)  określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia,  

d)  szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas 
realizacji przedmiotu zamówienia,  

e)  wynagrodzenie każdej ze stron oraz warunki płatności,  

f)  określenie lidera konsorcjum, jego praw i obowiązków,  
g) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy, 

który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi. 
 
 

Rozdział XVI.    

Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 

Rozdział XVII.    

Wzór umowy 

Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji. 

Zmiana postanowień umowy 

Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu Stron. 
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Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez 
upoważnionych przedstawicieli obu Stron.  

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, określa ust. 16 w § 14 Postanowienia końcowe we wzorze umowy, 
stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji. 
 
 

Rozdział XXIII.    

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia 

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, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”. 
 

 

Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki: 
- Formularz oferty       załącznik nr 1 do specyfikacji 
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  
   w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia  

   z postępowania           załącznik nr 2 do specyfikacji 
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy  
  do tej samej grupy kapitałowej      załącznik nr 3 do specyfikacji 
- oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych  
Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy    załącznik nr 4 do specyfikacji; 
- Wzór umowy        załącznik nr 5 do specyfikacji 
- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie  

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

  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie    załącznik nr 6 do specyfikacji 
- Dokumentacja projektowa               załącznik nr II do specyfikacji 
- STWiORB                           załącznik nr III do specyfikacji 
- Przedmiar robót                załącznik nr IV do specyfikacji  
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Załącznik nr 1 do specyfikacji 
(pieczątka firmowa wykonawcy) 
 

O F E R T A 
 

Zamawiający: 

Politechnika Gdańska  
ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 
 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na  

remont pomieszczeń w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa                    

Politechniki Gdańskiej  
 

Ja / My* niżej podpisany / podpisani*:    

…………………................................................................................................................................. 

                                

…………………................................................................................................................................. 
(należy podać imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
działający w imieniu i na rzecz: 

pełna nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................. 

   .................................................................................................................. 

adres siedziby   .................................................................................................................. 

Regon:   ..............................................................      NIP        ............................................................ 

Bank i nr rachunku:  .................................................................................................................. 

nr telefonu  ...........................................................      nr fax        ……….................................................... 

e-mail do kontaktu:  ……………………………………………………….. 

 
po zapoznaniu się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia oferuję / oferujemy* wykonanie 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za 
wynagrodzenie 
     

brutto   ............................................................... 

 

1. Oświadczam / oświadczamy*, że wykonamy zamówienie w terminie ……………………… dni 
kalendarzowych.  

  Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy 50 dni, licząc od daty zawarcia umowy.    

2. Oświadczam / oświadczamy*, że przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zatrudnimy  ………… 

osobę/osoby niepełnosprawną.  

3. Udzielę / udzielimy*, na wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane na okres 

36 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 

4. Oświadczam / oświadczamy*, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi                

w niej postanowieniami i zasadami postępowania.  
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5. Oświadczam / oświadczamy*, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi 
załącznik nr 5 do specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się                       

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach,                    

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Akceptuję / akceptujemy* warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 

7. Uważam / uważamy* się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Oświadczam / oświadczamy*, że zamówienie zamierzam / zamierzamy* zrealizować przy udziale 

podwykonawców, w następującym zakresie:  

 ……...................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych              

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

UWAGA! W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

9. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

1)   .................................................................................... 

2)   .................................................................................... 

3)   ....................................................................................  

4)   .................................................................................... 

5)   .................................................................................... 

 

 
 

 ……………………………………………, dn. ………………………… …………………………………………......…………………. 
 (podpis własnoręczny osoby(osób) 

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy) 
*    niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do specyfikacji 
________________________________ 
     (pieczątka firmowa wykonawcy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY 

(składane na podstawie art. 25 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)  
 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na  

remont pomieszczeń w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa                  
Politechniki Gdańskiej  

oświadczam /oświadczamy*, że:  

 spełniam / spełniamy* warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to  z odrębnych przepisów 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

3) zdolności technicznej lub zawodowej 
 

 

 w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam / polegamy* na 

zasobach następującego / następujących* podmiotu / podmiotów*:  

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

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 
 nie podlegam / nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt      

12-23 ustawy 
 

 

 nie podlegam / nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy  

 
 

 zachodzą w stosunku do mnie / nas* podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie                   

art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:  

………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………..…………………...........………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 w stosunku do następującego / następujących* podmiotu / podmiotów*, na którego / 
których* zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 w stosunku do następującego / następujących* podwykonawcy / podwykonawców*, na 

którego / których* zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

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

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

...…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

 
Oświadczam /oświadczamy*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne                

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 
 
…………………………………………...., dnia ..…………………. r.  
              (miejscowość) 
                                  

 
 
 
         …….…………………………………………......…………………. 

(podpis własnoręczny osoby(osób) 
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy) 

*    niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 3 do specyfikacji 
________________________________ 
    (pieczątka firmowa wykonawcy) 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
WYKONAWCY DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 

Jako uczestnik w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na  

remont pomieszczeń w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa                  

Politechniki Gdańskiej  

oświadczam /oświadczamy*, że**  

   nie należę / nie należymy* do żądnej grupy kapitałowej, w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 

pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., 

Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), 

   nie należę / nie należymy* do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą / Wykonawcami*, który                 

/ którzy złożyli* oferty w przedmiotowym postępowaniu w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 

pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., 

Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), 

   należę / należymy* do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą / Wykonawcami*, który                 

/ którzy złożyli* oferty w przedmiotowym postępowaniu w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 

pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., 
Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej***   

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 
                                          (nazwa i adres) 
( … ) 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………….. 
  (podpis własnoręczny osoby(osób) 

    uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy) 

 

UWAGA! 

Po opublikowaniu na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, Wykonawca w terminie 3 dni od 
zamieszczenia informacji przekazuje Zamawiającemu (w oryginale) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy  
*   niepotrzebne skreślić 
**  zaznaczyć właściwe zdanie   
***  uzupełnić w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami)   
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Załącznik nr 4 do specyfikacji 

________________________________ 
    (pieczątka firmowa wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  

 
remont pomieszczeń w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa                  

Politechniki Gdańskiej  
 

oświadczam / oświadczamy*, że  

Pan / Pani    

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

który / która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik budowy, posiada 
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

 
Pan / Pani    

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

który / która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik robót sanitarnych, 
posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
 

Pan / Pani    

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

który / która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik robót elektrycznych, 
posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

 
 

lub odpowiadające, wydane przez odpowiedni organ/stosowne komisje kwalifikacyjne - niezbędne do 

wykonania prac objętych zamówieniem.  
 

 
 
 

 
                ___________________________________________ 

(podpis własnoręczny osoby(osób) 
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy) 

 

*    niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do specyfikacji 

________________________________ 
    (pieczątka firmowa wykonawcy) 

 

 

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

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

– w tym okresie 

Nazwa i adres wykonawcy / podmiotu trzeciego* wykazującego spełnianie warunku udziału w postępowaniu 
dotyczącego zdolności zawodowej: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
LP 

 

Rodzaj roboty budowlanej  

Zakres roboty 
1 

Wartość 
wykonanej 

roboty brutto  

w PLN 

Data wykonania 
roboty 

dzień – miesiąc - rok 

Miejsce 
wykonania 

roboty 

Podmiot na rzecz 
którego robota ta 

została 
wykonana 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

UWAGA!    Do wykazu należy załączyć dowody określające, że te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności zawierające informację o tym że roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.   

 
1 

opis powinien potwierdzać spełnianie warunku dot. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. 

wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie lub przebudowie               
w budynku na łączną kwotę brutto nie mniejszą niż 40.000,00 PLN w ramach jednej umowy 

 

 

 

 
          
___________________________, dnia _______________    _______________________________________ 
          (miejscowość)                podpis własnoręczny osoby(osób)      
                                                                                                              uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy 

* niepotrzebne skreślić  


