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II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w procedurze właściwej dla
zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń – segmenty mieszkalne, korytarze,
kuchnie, kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych, wymiana drzwi do segmentów
mieszkalnych, wymiana stolarki aluminiowej i montaż systemu centralnego klucza Master Key w
Domu Studenckim nr 1 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ulicy Traugutta 115 w
Gdańsku.
2.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Opis zakresu prac remontowych:
1.
Malowanie
Do malowania przewidziane są wewnętrzne pomieszczenia w Domu Studenckim nr 1 Politechniki
Gdańskiej. Obiekt był kilka lat temu remontowany i od tego czasu nie wykonywano w nim
kompleksowych prac malarskich. Obiekt jest budynkiem o konstrukcji murowanej z elementami
żelbetowymi. Wykończenie wewnętrzne w postaci tynków cem-wap. uprzednio malowanych.
Występuje glazura w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych. Stolarka okienna – PCV
zespolona. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń – typowe, płycinowe, drewniane, drzwi
korytarzowe i wejściowe – aluminiowe z przeszkleniem.
Prace malarskie w obiekcie będą prowadzone w sposób etapowy. Do malowania przewidziane
są tynki tradycyjne ścian i sufitów, obudowy szachtów instalacyjnych. Część tynków po
zawilgoceniach wykazuje miejscowo odspojenia oraz pęknięcia. Występują również spękania na
ścianach i stropach w warstwach gładzi gipsowych lub złuszczenia farb emulsyjnych. Spękania
występują również na łączeniach przegród z różnych materiałów.
Malowanie powierzchni, segmenty mieszkalne, kuchnie, korytarze i klatki schodowe – lamperie
wykonać do wysokości 1,5m od posadzki z farby alkidowej półmatowej, powyżej ściany oraz sufity
malowane emulsją lateksową dwukrotnie. Malowanie z przygotowaniem powierzchni – zmycie
ścian, usunięcie luźnych elementów, naprawy miejscowe ubytków na powierzchni,
przeszpachlowanie nierówności. Kolorystyka powłok malarskich jednolita dla lamperii i emulsji
akrylowej na ścianach – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, sufity białe. W pomieszczeniach
malowane grzejniki farbą ftalową do grzejników minimum 2 warstwy – po oczyszczeniu,
zeskrobaniu luźnych elementów i przeszlifowaniu papierem ściernym lub szczotkami stalowymi.
Kolor grzejników dobrany do kolorystyki ścian.
Malowanie farbą alkidową tynków ścian przewidziano w miejscach już istniejącej lamperii.
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Przygotowanie podłoża pod malowania:
a) farbą lateksową i emulsyjną
tynki tradycyjne wapienno cementowe: usunięcie warstw farby łuszczącej, przecieranie
odsłoniętych tynków gipsem szpachlowym, szpachlowanie, naprawa uszkodzeń i spękań,
uzyskanie nawierzchni gotowej do malowania emulsyjnego,
• zmycie i oczyszczenie, ewentualne odtłuszczenie (kuchnie) istniejących powłok farb
emulsyjnych, naprawa drobnych uszkodzeń i nierówności – zarówno na podłożu z tynku wapcem jak i płyt g-k (przyjęto, że pozostałe pow. sufitów i ścian wymaga takiego przygotowania),
• głuche, zniszczone przez zalanie i odspojone powierzchnie tynków przewidziane są do wymiany
i wykonania gładzi gipsowej pod powłoki malarskie,
• spękania w obrębie tynków, gładzi gipsowych lub na połączeniach przegród budowlanych
należy zlikwidować poprzez wtopienie w uszkodzone warstwy taśm i siatek z włókna szklanego.
b) farba alkidowa
• tynki tradycyjne wap-cem: zeskrobanie łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni
tynku z kurzu i pyłu, wypełnienie drobnych uszkodzeń szpachlówką olejną, zagruntowanie
pokostem powierzchni i szpachlowanie, a po przetarciu papierem ściernym pomalowanie całej
powierzchni farbą olejną półmat dwukrotnie,
• zmatowienie powierzchni istniejących powłok farb olejnych – zarówno na podłożu z tynku wapcem jak i płyt g-k i zmyciu powierzchni, malowanie dwukrotnie farbą alkidową półmat (przyjęto –
90% powierzchni uprzednio malowanych farbą olejną wymagających takiego przygotowania),
Po przygotowaniu powierzchni ścian i sufitów należy malować farbami z palety kolorów
pastelowych.
Kolorystykę pomieszczeń uzgodnić z Kierownikiem Domu Studenckiego nr 1 Politechniki
Gdańskiej.
Ponadto do malowania przewiduje się:
1)
malowanie dwukrotne farbą olejną drzwi płycinowych drewnianych wraz z
ościeżnicami stalowymi.
2)
malowanie rur wewnątrz budynku (rury centralnego ogrzewania) – farba olejna
3)
balustrady metalowe klatek schodowych - farba olejna
4)
drzwiczki rewizyjne, kratki wentylacyjne, drzwiczki szafek metalowych wnękowych i
natynkowych (szafki elektryczne i hydrantowe)
5)
malowanie farbą olejną parapetów wewnętrznych
6)
ściany przedsionków przy wejściach do windy osobowej, przygotować powierzchnię i
następnie położyć panele z płyt wiórowych fornirowanych (kolor płyt do uzgodnienia z
użytkownikiem)
7)
lakierowanie okien drewnianych – lakierobejcą na ostatniej kondygnacji
2.
Roboty remontowo – budowlane w pomieszczeniach sanitarnych:
- wymiana okładzin ceramicznych ścian i podłóg,
- wykonanie izolacji (folia w płynie),
- kompletna wymiana okablowania instalacji elektrycznej (od miejsca najbliższego wejścia
instalacji do łazienki),
- wymiana oświetlenia górnego oraz kinkietowego nad lustrem (dobór opraw, aby natężenie
oświetlenia spełniało wymagania norm),
- wymiana osprzętu: gniazdo hermetyczne 230V przy lustrze, łącznik oświetlenia dwubiegunowy
wraz z rozdzieleniem instalacji na obwody lampy sufitowej i kinkietu,
- wymiana wentylatora
łazienkowego na nowy z wyłącznikiem
czasowym (wraz z
doprowadzeniem przewodu sterującego do łącznika oświetleniowego),
- wymiana instalacji wody i instalacji kanalizacyjnej – wykonanie nowych przyłączeń,
- wymiana umywalek ceramicznych wraz z syfonami,
- wymiana baterii umywalkowych (głowice ceramiczne),
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- demontaż brodzików natryskowych, syfonów odpływowych i kabin – montaż odwodnień
liniowych, ścianek prysznicowych z laminatu gr 8 mm – kolor jasno szary, montaż zasłon
prysznicowych,
- wymiana mieszaczy natryskowych (głowice ceramiczne),
- wymiana muszli sedesowych z deskami,
- wymiana spłuczek wc wraz ze stelażem podtynkowym,
- wymiana grzejników łazienkowych,
- wymiana drzwi łącznie z ościeżnicą,
- w przedsionkach segmentów mieszkalnych wykładzina podłogowa PCV do wymiany na nową
wykładzinę homogeniczną PCV zgrzewaną (kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem),
- w przedsionkach segmentów mieszkalnych w progach wszystkich drzwi (do pokoi, do łazienki i
drzwi wyjściowe) zamontować listwy aluminiowe progowe.
3.
Remont pomieszczeń sala klubowa- sala imprez,
- demontaż listew przypodłogowych,
- cyklinowanie posadzki z parkietu,
- gruntowanie i lakierowanie parkietu lakierem chemoutwardzalnym poliuretanowym,
- montaż nowych listew cokołowych w pomieszczeniu.
4.
Klatki schodowe i korytarze - roboty remontowe
- wymiana drzwi aluminiowych do klatek schodowych, montaż nowych w klasie EISC30
(ognioodporne, dymoszczelne z samozamykaczem) łącznie z drzwiami do pomieszczeń kreślarni
na każdej kondygnacji. Na parterze drzwi do kreślarni aluminiowe pełne EISC30,
- w korytarzu na parterze montaż zestawu drzwi aluminiowych dymoszczelnych,
- montaż pochwytów drewnianych na balustradach schodowych
- wymiana elementów systemu p.poż oddymiania klatek schodowych – wymiana siłowników klap
dymowych, wymiana okien połaciowych-klap dymowych,
- wymiana drzwi wejściowych do piwnicy na stalowe ocieplane,
- wymiana drzwi przedsionka w piwnicy na zestaw aluminiowy ocieplany,
- montaż kaset p.poż na klucze do drzwi wyjścia ewakuacyjnego na poziomie piwnicy i parteru –
2 kpl. 4,
- wymiana drzwi wejściowych z korytarza parteru do sali klubowej – zestaw aluminiowy klasy
EISC30.
5.
Montaż systemu centralnego klucza Master Key
- wymiana zamków drzwiowych wielozastawkowych wpuszczanych w drzwiach wewnętrznych w
całym budynku,
- montaż nowych szyldów i klamek w drzwiach wewnętrznych w całym obiekcie,
- montaż wkładek bębenkowych w drzwiach wewnętrznych i drzwiach zewnętrznych w systemie
Master Key,
6.
Instalacje elektryczne – wymiana osprzętu
- wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych do 16A w całym budynku,
- wymiana włączników oświetleniowych w całym budynku,
- wymiana gniazd abonenckich FJ45 w całym budynku,
- wymiana opraw oświetleniowych naściennych w pomieszczeniach sanitarnych,
- wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej,
- sprawdzenie instalacji.
Uwagi. Wszystkie roboty branżowe powinny być prowadzone w koordynacji z robotami
budowlanymi.
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7. Przedmiot zamówienia określają:
a) Dokumentacja projektowa (załącznik nr 4 do SIWZ)
b) Przedmiar robót (załącznik nr 6 do SIWZ);
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 7 do SIWZ).
8. Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robót.
UWAGA: Przedmiar robót przekazany jest wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny ofertowej
i sporządzenia kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja 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 materiały, urządzenia lub technologie, pochodzące od
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 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.
9. Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja określa przedmiot zamówienia i daje
wykonawcom pełną wiedzę o zamówieniu, w sposób umożliwiający złożenie kompletnej oferty.
10. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na roboty budowlane będące
przedmiotem zamówienia w wymiarze minimalnym 24 miesiące, 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.
11. Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi
Wykonawca.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4
ustawy Pzp.
13. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ, którą należy odczytywać wraz
z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
14. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.
15. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (na formularzu „Oferta”) części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców.
d) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, 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.
e) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
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f) 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.
g) 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.
16. 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: Zamawiający nie określa takich informacji.
17. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń
lub sprzeciwu: Wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
18. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie
zamówienia na roboty budowlane: Suma płatności z tytułu faktur częściowych nie może
przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia.
19. 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.
Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę, przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane
poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- przygotowania ścian i sufitów do malowania;
- malowania farbami emulsyjnymi starych tynków;
- wymiany stolarki drzwiowej aluminiowej;
- rozbiórki okładzin ceramicznych ścian i podłóg;
- ułożenia nowych okładzin ceramicznych ścian i podłóg z wykonaniem izolacji przeciwwodnych;
- montażu nowej instalacji sanitarnej wraz z armaturą;
- montażu instalacji elektrycznej i wykonania pomiarów elektrycznych.
2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.
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 pracę tychże osób, o
których mowa w § 2 ust. 5 umowy. W kopii każdej umowy/umów muszą być wskazane: imię i
nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umówionej pracy oraz czas obowiązywania
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.
a) 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,
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- 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.
b) W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt 2) i 3) Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 12 ust. 8 umowy.
c) 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. 5 umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 12 ust. 9 umowy.
d) Wykonawca może zastąpić osobę lub osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonywania
czynności, o których mowa w § 2 ust. 5 pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie
wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.
e) W przypadku zmiany osoby lub osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonywania
czynności, o których mowa w § 2 ust. 5 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.
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
20. Wspólny Słownik Zamówień
45431000-7 kładzenie płytek
45432000-4 kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442000-7 nakładanie powierzchni kryjących
45421000-4 zakładanie stolarki budowlanej
21. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze
umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia: do 82 dni, licząc od daty przekazania placu budowy.
(UWAGA: Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert).
2. W związku z powyższym wskazany w pkt. 1 niniejszego rozdziału termin jest terminem
maksymalnym realizacji przedmiotu zamówienia, który każdy z Wykonawców może skrócić.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Domu Studencki nr 1 Politechniki Gdańskiej zlokalizowany przy ulicy
Traugutta 115 w Gdańsku.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
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a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże:
1. że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jedną robotę
budowlaną obejmującą remont lub przebudowę budynku na kwotę brutto nie mniejszą niż
900.000,00 PLN w ramach jednej umowy,
2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie zgodnym z
przedmiotem zamówienia tj.:
a.
osoba do pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń;
b.
osoba do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadająca uprawnienia do
kierowania robotami branży sanitarnej bez ograniczeń;
c.
osoba do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej bez ograniczeń.
UWAGA:
- Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie, uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo
budowlane.
- 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 (Dz.U.2018 poz. 1202
t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016 poz. 65 z późn.
zm.).
V.1 Podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
1. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
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) 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);
2. 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 Pzp.
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3. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o dzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12) do 23) oraz ust. 5 pkt 1)
stawy Pzp, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu.
4. 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.
5. 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 od 13) do 22) i ust. 5
pkt 1) Ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
VI.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając w ofercie zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W zobowiązaniu
powinno być określone w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia.
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy)
podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 24 ust. 8 wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16–20 lub ust. 5, 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
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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.
7. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp).
8. 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 okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Pzp
– określone w rozdziale V niniejszej SIWZ.
VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSI ZŁOŻYĆ
WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający żąda złożenia na wezwanie wykazu robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których, roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
b) Zamawiający żąda złożenia na wezwanie wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zmówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania zamawiający żąda
złożenia na wezwanie:
Dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy - w przypadku jeżeli
Wykonawca nie poda w ofercie adresu internetowego wydającego dokument urzędu lub organu oraz
dokładnych danych referencyjnych dokumentacji.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa
a) w pkt 2 nin. rozdz. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
i. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt a) nin. rozdz., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. 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 3 nin. rozdz.,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
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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 4 nin. rozdz. stosuje się.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych 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 ze zm).
VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:
ZP/128/055/R/19
3. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony
postępowania w formie pisemnej, elektronicznie (e-mail). W wypadku porozumiewania się za
pomocą poczty elektronicznej (e-mail), każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt otrzymania poczty elektronicznej (e-mail).
a) pisemnie, na adres: POLITECHNIKA GDAŃSKA Dział Zamówień Publicznych,
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk gmach „B” pok. 212;
b) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: dzp@pg.edu.pl lub areta.zygadlowska@pg.edu.pl
5. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi
na kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem.
6. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.30 do 15.30 jest: Areta Żygadłowska.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wykonawcom, którym zamawiający
przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej,
na której udostępniona jest SIWZ.
9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić
treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której
udostępniona jest SIWZ.
10. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania wykonawców stają się
integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wykonawców.
11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę
informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
12. Jeżeli wprowadzona zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
przedłużając jednocześnie termin składania ofert, jeżeli jest to koniczne o czas niezbędny
na wprowadzenie zmian w ofertach, zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy pzp.
13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie
treści SIWZ.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert,
wadium w wysokości: 58 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)
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2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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 (t.j. Dz.U. 2019 poz.
310 z późn. zm.).
3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Millennium 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 z dopiskiem: „Wadium – Remont Domu
Studenckim nr 1 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ulicy Traugutta 115 w Gdańsku
– ZP/128/055/R/19.”
4. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi,
że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2 - 5 należy wnieść poprzez zdeponowanie
za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza
11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny, Skrzydło „B”, I piętro, w dniach od poniedziałku do piątku, w
godz. 09:00 do 13:00 lub przesłanie pocztą na adres: Kwestura Politechniki Gdańskiej,
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.
6. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2- 5 Zamawiający będzie uważał
za skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma stosowny dokument przed upływem terminu
składania ofert.
7. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym
prawem i zawierać następujące elementy:
1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji
ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego),
2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
3) kwotę,
4) termin ważności,
5) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, bez pośrednictwa banku lub innej tego typu instytucji,
6) być nieodwołalny,
7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, a także obejmować cały okres
związania ofertą, określony w SIWZ.
8. Zaleca się, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium (kserokopię
gwarancji lub poręczenia albo przelew lub jego kserokopię).
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być
podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium,
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
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13. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, traci wadium wraz z odsetkami
na rzecz Zamawiającego, gdy:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mo-wa w art. 26 ust. 3 i 3a, 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.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. 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 wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nin. rozdz., nie powoduje utraty wadium.
4. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie
wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę dla przedmiotu
zamówienia.
2. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać
treści SIWZ.
3. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty oferty
były spięte, a strony ponumerowane.
4. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie
załączników do niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz
opisu kolumn i wierszy.
5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą
i czytelną techniką.
6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
7. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej (w przypadku osób fizycznych).
Zaleca się, aby, podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej
za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, dla ułatwienia identyfikacji, był opatrzony imienną
pieczątką.
8. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być złożone w oryginale lub kserokopii, poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

12 | S t r o n a

Specyfikacja

Istotnych

Warunków

Z amówienia

9. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach (kopertach), w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert.
11. Zewnętrzne opakowanie powinno być zaadresowane i opisane jak poniżej:
Adres:
Politechnika Gdańska,
Dział Zamówień Publicznych,
Gmach Główny skrzydło „B” pok. 212,
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Opis: „Malowanie pomieszczeń – segmenty mieszkalne, korytarze, kuchnie, kompleksowy
remont pomieszczeń sanitarnych, wymiana drzwi do segmentów mieszkalnych, wymiana
stolarki aluminiowej i montaż systemu centralnego klucza Master Key w Domu Studenckim
nr 1 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ulicy Traugutta 115 w Gdańsku–
ZP/128/055/R/19”
NIE OTWIERAĆ PRZED 05.06.2019 r. godz. 10:00
12. Wewnętrzna koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem wykonawcy, w celu umożliwienia
odesłania oferty bez jej otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie.
13. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone zamawiającemu
na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta,
a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
14. 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.
15. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne
udostępnia się od chwili ich otwarcia.
16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, przygotowaniem
i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp.
17. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
PEŁNOMOCNICTWO
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej
podpisania nie wynika z zasady reprezentacji wskazanej we właściwym rejestrze lub ewidencji
działalności gospodarczej wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej,
wskazywać w szczególności:
- wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
- ustanowionego pełnomocnika;
- zakres jego umocowania.
Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli wymienioną(e) we właściwym rejestrze lub
ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający uznaje, że
pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także czynność potwierdzania za zgodność z
oryginałem dokumentów złożonych w formie kserokopii.
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TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
1. W przypadku, gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje, stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( t.j. Dz.U. z 2018 r., Poz. 419 z późn. zm.), Wykonawca
winien, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: „NIE
UDOSTĘPNIAĆ.
INFORMACJE
STANOWIĄ
TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA
W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
(t.j. Dz.U. z 2018 r., Poz. 419)”.
3. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu „Oferta”. W przeciwnym razie
cała oferta może zostać ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako
tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnym wewnętrznym
opakowaniu (kopercie) lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty.
4. 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.
5. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów,
Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego
z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05).
ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW (KONSORCJUM)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać
musi następujące wymagania:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności:
a) postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c) ustanowionego pełnomocnika,
d) zakres jego umocowania.
3. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
4. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
wymienione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej.
5. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty, musi zostać złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie
umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może zażądać przedłożenia umowy
regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień
Publicznych 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, skrzydło B, pok. 212,
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:00.
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2. Termin składania ofert upływa w dniu 05.06.2019 r. o godz. 09:30
3. Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą, (np. pocztą kurierską), o terminie jej
złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem
poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
4. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona
wykonawcy bez otwierania.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Politechnika
Gdańska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Dział Inwestycji I Remontów, Budynek Chemii
C hala nr 3, I piętro.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwoty, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwierania ofert zamawiający poda nazwy wykonawców, ich adresy, ceny ofert oraz
pozostałe informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. W przypadku, gdy wykonawca nie był
obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu powyższe informacje.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
10. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
11. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
12. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające
na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13. Przez oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania
matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.
14. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 24
ust. 1 i 5pkt 1 ustawy pzp.
15. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
16. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ust.1 ustawy
pzp.
17. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust.1 ustawy
pzp.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cenę oferty brutto należy podać w formularzu ofertowym załączonym do SIWZ.
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 w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne
do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – warunków
i obowiązków określonych w specyfikacji i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia
oraz inne nie ujęte w dokumentacji projektowej a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla
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kompletności wyceny, w tym koszty robót tymczasowych, prac towarzyszących oraz koszty
ewentualnego zajęcia pasa ruchu drogowego.
6. Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie 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. Rozliczenia między zamawiającym a wybranym
wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą
dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.
9. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy
wersję szczegółową kosztorysu inwestorskiego, który służył wykonawcy do wyliczenia ceny oferty.
10. Szczegółowy kosztorys będzie służył stronom do rozliczeń finansowych realizacji zamówienia
i będzie podstawą fakturowania częściowego. 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.
11. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca składa 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 dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
12. 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. Powyższą informację Wykonawca powinien zawrzeć w formularzu
oferty.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami określonymi w art. 91
ustawy Pzp, na podstawie niżej opisanych kryteriów oceny ofert:
a) PC – cena – 60 pkt.
b) PT - termin wykonania zamówienia – 15 pkt
c) Pcz – czas udzielenia gwarancji – 25 pkt


Kryterium „cena” będzie obliczane na podstawie następującego wzoru:

PC 

Cn
x 60
Cb

gdzie:
PC – liczba punktów za kryterium cena
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena oferty badanej
60 – waga kryterium

Cenę oferty Wykonawca podaje w formularzu ofertowym.
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Kryterium „termin wykonania zamówienia” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 15
punktów. Termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż 60 dni
kalendarzowych i nie może być dłuższy niż 82 dni kalendarzowe licząc rozpoczęcie
od daty przekazania placu budowy. Ocena punktowa ofert dla kryterium „termin realizacji
zamówienia” zostanie dokonana wg wzoru:

Pt 

T max  Tb
x15
T max  Tn

gdzie:
PT – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „termin wykonania zamówienia”
Tn – najkrótszy termin wykonania zamówienia spośród nieodrzuconych ofert w dniach (min. 60 dni kalendarzowych)
Tb – termin realizacji zamówienia w badanej ofercie w dniach
Tmax – wymagany termin maksymalny (82 dni kalendarzowe)
„25” – waga kryterium „termin wykonania zamówienia”

Dla potrzeb wzoru:
Maksymalny przyjęty termin wykonania zamówienia – 82 dni kalendarzowe – 0 pkt
Minimalny przyjęty termin wykonania zamówienia – 60 dni kalendarzowych – 15 pkt.
W przypadku zaproponowania terminu realizacji krótszego niż 60 dni kalendarzowych, Zamawiający
przyzna punkty jak za minimalny przyjęty termin realizacji.
W przypadku zaproponowania terminu realizacji 82 dni kalendarzowe, Zamawiający przyzna 0
punktów.
Termin wykonania zamówienia Wykonawca podaje w formularzu ofertowym.
W przypadku nieokreślenia w formularzu ofertowym terminu wykonania zamówienia Zamawiający
uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie w maksymalnym terminie tj. 82 dni kalendarzowych od
daty przekazania placu budowy.



Kryterium „czas udzielenia gwarancji” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 25
punktów. Czas udzielenia gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od
daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony
Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego usunięcia wad i usterek
zgłoszonych podczas odbioru końcowego. Ocena punktowa ofert dla kryterium „czas
udzielenia gwarancji” zostanie dokonana wg zapisów w poniższej tabeli:
Gwarancja w
miesiącach
Ilość punktów

24 miesiące
0 pkt

36 miesięcy
10 pkt

48 miesięcy
20 pkt

60 miesięcy
25 pkt

W przypadku nieokreślenia w formularzu ofertowym czasu udzielenia gwarancji Zamawiający uzna,
iż Wykonawca udziela gwarancji w wymiarze 24 miesięcy.
Czas udzielenia gwarancji Wykonawca zaznacza w formularzu ofertowym.
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Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
(PC + PT + Pcz).
4. Obliczenia zostaną dokonane przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający wybierze ofertę, nie podlegającą odrzuceniu, która otrzyma sumarycznie najwyższą
liczbę punktów we wszystkich kryteriach.
6. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
oferty, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
spełnia wymagania SIWZ i jest zgodna z ustawą pzp.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający o wynikach postępowania, powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy
złożyli oferty o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ustawy pzp.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać 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 Pzp.
3. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy najpóźniej w dniu zawarcia umowy:
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b) 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;
c) dostarczenia podpisanej przez Wykonawcę umowy, o treści wynikającej z załącznika nr 5
do SIWZ 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.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść najpóźniej
w dniu zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10% wysokości ceny oferty.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
nr 80 1160 2202 0000 0002 9091 0512 w Banku Millennium, z dopiskiem:
„Zabezpieczenie – Remont Domu Studenckim nr 1 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym
przy ulicy Traugutta 115 w Gdańsku – ZP/128/055/R/19.”
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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4) 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; pkt 2 – 5) poprzez zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału
dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, I piętro Gmachu „B” (budynek nr 10)
Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, w dniach od
poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 do 13:00 lub przesłanie pocztą na powyższy adres
Kwestury Politechniki Gdańskiej, z dopiskiem: „Zabezpieczenie - Remont Domu
Studenckim nr 1 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ulicy Traugutta 115
w Gdańsku – ZP/128/055/R/19”
5. Przedkładane poręczenie lub gwarancja musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/poręczyciela (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku; instytucji
ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego);
2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy;
3) kwotę;
4) termin ważności, obejmujący cały okres realizacji zamówienia oraz okres rękojmi za wady;
5) mieć formę oświadczenia samoistnego, nieodwołanego, bezwarunkowego i płatnego na pierwsze
żądanie, bez konieczności dołączania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów i wykazywania
istnienia roszczenia;
6) określać wygaśnięcie roszczenia w przypadku upływu terminu jego obowiązywania oraz
zaspokojenia roszczeń Zamawiającego przez wypłatę sumy gwarancyjnej;
7) obejmować odpowiedzialność za przypadki powodujące utratę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy przez Wykonawcę, określone w art. 147 ust. 2 ustawy.
6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji lub poręczenia powinno
wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jaki i do pozostałych członków
konsorcjum.
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:
1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni
od dnia wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego
za należycie wykonany (a w szczególności po usunięciu ewentualnych wad lub usterek
stwierdzonych w protokole końcowego odbioru robót);
2) 30% najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za po potrąceniu ewentualnych należności
Zamawiającego, na których pokrycie ustanowiono zabezpieczenie.
XVI. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do SIWZ. Akceptacja treści istotnych
postanowień umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu oferty.
2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania
umowy zgodnej z istotnymi postanowieniami umowy, w terminie określonym przez zamawiającego.
3. Umowę podpisują upoważnieni przedstawiciele wykonawców lub pełnomocnik, jeżeli jego
pełnomocnictwo obejmuje zakres tych czynności i jest ważne w chwili podpisania umowy.
4. Zmiany postanowień umowy:
Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. Wszystkie zmiany umowy dokonywane są
w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących:
a) terminu
Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku
wystąpienia jednej z niżej wymienionej okoliczności pod warunkiem, że ma ona
wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować
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zmianę terminu mogą wynikać z:
- niedotrzymania terminu przekazania placu budowy przez Zamawiającego określonego w §
3 ust. 2 umowy.
- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne zdarzenia losowe),
nieprzewidziane i niemożliwe do przewidzenia
- wstrzymania robót przez Zamawiającego
- konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez projektanta korekt i uściśleń w rozwiązaniach
projektowych,
- ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w budynku,
- ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód prawnych,
formalnych lub technologicznych, w szczególności potrzeba uzyskania dodatkowych
niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania decyzji lub pozwoleń osób trzecich lub
właściwych organów
- realizacji robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania części robót,
- niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających bądź w poważnym stopniu
utrudniających realizację robót, co każdorazowo potwierdzi kierownik budowy w oparciu o
złożony przez Wykonawcę dokument IMiGW o stanie pogody.
W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne, z tym że wielkość
zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała.
Wydłużenie okresu obowiązywania umowy nakłada na wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu
ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i
jego wymaganej wysokości.
b) zakresu i wartości umowy
Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości umowy mogą być roboty zamienne lub
zaniechane.
Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli:
1) jest korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie korzystne skutki w
trakcie eksploatacji przedmiotu umowy,
2) stało się konieczne na skutek ujawnienia się błędów w dokumentacji projektowej, lub przeszkód,
3) pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w
dokumentacji projektowej,
4) dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiającemu i niedostępnych w
momencie zawarcia umowy,
5) zleconych robót dodatkowych
Realizacja robót zamiennych w stosunku do określonych w umowie, musi być wywołana czynnikami
obiektywnymi związanymi z tą realizacją tj. niezależnymi od wykonawcy, związanymi z koniecznością
wprowadzenia zmian warunkujących realizację prac zgodnie ze sztuką budowlaną, nie powodującymi
rozszerzenia przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej ani wynagrodzenia
wykonawcy.
Wprowadzenie robót zaniechanych jest możliwe jeśli:
1) są one następstwem zleconych robót dodatkowych
2) konieczność rezygnacji z tych robót jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy
3) zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie części robót nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wartość robót
zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
c) zmiany w 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,

20 | S t r o n a

Specyfikacja

Istotnych

Warunków

Z amówienia

3) Wykonawca musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w przypadku śmierci,
choroby lub wypadku lub innej przyczyny wyłączającej możliwość pracy któregokolwiek z osób.
4) Zamawiający może żądać zmiany, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywiązuje się z obowiązków wynikających z Umowy.
Zmiana Pracownika świadczącego Roboty budowlane dokonana zgodnie z zapisami § 5 ust. 16
pkt. 2 niniejszej umowy nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.
d) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy
1) Wykonawca może dokonać zmiany lub zrezygnować z Podwykonawcy, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
Podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia dany warunek udziału w postępowaniu
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
2) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3) Zasady wprowadzenia podwykonawcy szczegółowo zostały określone w § 7 umowy.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy pzp.

XVIII. PODWYKONAWSTWO
1. Zamawiający informuje, iż nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części
zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art. 36a ust. 1 ustawy
Pzp).
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w formularzu oferty.
4. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania lub zaniechania.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 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.
XIX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje:
3.1.
Zawarcia umowy ramowej;
3.2.
Udzielenia zamówień uzupełniających;
3.3.
Przeprowadzenia aukcji elektronicznej;
3.4.
Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
3.5.
Składania ofert w postaci elektronicznej.

XX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
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3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4. Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa (część opisowa i graficzna, arkusz Master Key)
5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy;
6. Załącznik nr 6 – Przedmiar robót;
7. Załącznik nr 7 – STWiORB;
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