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1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Politechnika Gdańska 
ul. Gabriela Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk  
NIP 584-020-35-93 
REGON 000001620 
 
Postępowanie prowadzi 
 
Politechnika Gdańska 
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
ul. Gabriela Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk 
tel. (58) 347-24-19, fax (58) 347-24-13 
Godziny pracy: 700 -1500 od poniedziałku do piątku. 
Adres strony internetowej: http://www.pg.edu.pl, http://www.dzp.pg.gda.pl 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 
i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.z 2018 r. poz. 1986) 
zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  

2.3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy uszkodzonego agregatu  BlueBox Kappa V 

obsługującego centrale wentylacyjne z klimatyzacją w  budynku WETI B oraz doprowadzeniem  go do 

pełnej sprawności wraz z końcowym uruchomieniem, niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi i 

      udzieleniem gwarancji na wymienione podzespoły oraz prawidłowe działanie agregatu w  

      okresie udzielonej gwarancji oraz wykonanie 2  gwarancyjnych przeglądów serwisowych i konserwacji. 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

3.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach   

        opisanych w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

3.4. Wspólny Słownik Zamówień:  

        CPV 50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne. 

3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67  ust. 1 pkt 6. 

3.8. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiający nie wskazuje  

w opisie przedmiotu zamówienia czynności, dla których wykonania wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917,1000,1076,1608,1629, z późn. 

zm.). 

 

http://www.pg.edu.pl/
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4. Termin wykonania zamówienia. 

4.1. Termin realizacji wykonania gwarancyjnych przeglądów serwisowych i konserwacji :  24 
miesiące od dnia podpisania umowy. 

4.2. Termin wykonania naprawy agregatów: maksymalny 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy. 

4.3. Termin realizacji przeglądów serwisowych: 1 razy w roku – w miesiącu maju.  
 
Termin wykonania zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego bez zastrzeżeń. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 

ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu i SIWZ. 

5.2. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, dotyczące: 

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

wynika to z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

 określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

                 5.3.1.    Wykonawca spełni warunek  udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) jeżeli  

                              wykaże, że posiada „certyfikat przedsiębiorcy”, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 

                              maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych 

                              gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017, poz. 1951 ze zm.)  

                 5.3.2.    Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b)  

                              SIWZ. 

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,  

o którym mowa w pkt. 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że 

1) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 

najmniej jedną usługę, która polegała na wykonaniu napraw urządzeń klimatyzacji i 

wentylacji o łącznej wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto. 

2) dysponuje co najmniej 1 osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, odpowiedzialną za świadczenie usług, posiadającą 

kwalifikacje i uprawnienia wydane przez SEP: 
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- grupa G1 - do wykonania prac na stanowisku: eksploatacji i konserwacji  

  sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV. 

5.3.4. 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.  

5.3.5. 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.  

5.3.6.   Zamawiający ocenia, 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  

            bada, 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 Pzp. 

5.3.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane. 

5.3.8. 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. 

5.3.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, 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, o których mowa w pkt 5.3.3. SIWZ. 

5.3.10. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp, 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 żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

 

5.4 Zamawiający na mocy art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz.798), złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 



 
5 

 

5.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 

wyklucza również wykonawcę: 

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 2019 r. poz.243 ze zm.) 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 2017 r. poz. 2344 ze zm.).  

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej określonego w pkt. 5.3.1. SIWZ oraz zdolności technicznej lub 

zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy adekwatnie: 

1) „Certyfikatu przedsiębiorcy”, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r o substancjach 

zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  

2) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

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

stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do 

SIWZ. 

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych 

za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu 

stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

6.2. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg 

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela 

A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych.  

6.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający 

żąda następującego dokumentu: 

oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

6.4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji dotyczących 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, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
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o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.   

8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.  

 

8.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 

przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia dotyczącego 

przesłanek wykluczenia z postępowania stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór oświadczenia 

dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

8.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa 

w pkt. 8.1.  

8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,  

o których mowa w pkt. 8.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenia te muszą 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. 

8.4. 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 2019 poz. 700). 

8.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

8.6. Zamawiający żąda, 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. 8.1 (wg 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ). 

8.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

8.5. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1126) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

8.6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca albo wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą.  

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

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

8.9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ albo oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  spełnianie przez 

oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
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zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

8.10. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

8.11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi 

wymagań określonych przez zamawiającego - wskazanych w ogłoszeniu  

o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami. 

9.1. 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 2018 r. poz. 2188), 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 2019 r. poz. 123). 

9.2. 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, każda ze stron 

na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

9.3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 

(numerem referencyjnym) określonym w SIWZ. 

9.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Budynek WETI A, parter, pok. 127. 

9.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: logistyka@eti.pg.edu.pl, a faksem na nr (58) 347-24-45. 

9.6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

9.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

9.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt. 9.7 niniejszej SIWZ. 

9.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 

9.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 

9.11. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych jest: 

mgr  inż.  Dariusz Serowiec faks 58 347-24-45, w dniach pn.- pt. w godz. 800-1500; e-mail: 

dariusz.serowiec@eti.pg.edu.pl 
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b) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest: mgr 

inż. Dorota Mizgier , faks 58 347-24-45   w dniach pn.- pt. w godz. 800-1500, e-mail 

logistyka@eti.pg.edu.pl 

9.12. Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt – zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 

wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie 

reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty 

w swojej siedzibie. 

10. Wymagania dotyczące wadium. 

10.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

11. Termin związania ofertą. 

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

11.2. 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 wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

12. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

12.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

12.1.1 wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1  do SIWZ;  

12.1.2 oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 niniejszej SIWZ, sporządzone 

z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ– składane wraz  

z ofertą; 

12.1.3 oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 niniejszej SIWZ, sporządzone 

z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ– składane wraz  

z ofertą; 

12.1.4 opcjonalnie, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu 

wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku 

wykonawców składających ofertę wspólną– składane wraz z ofertą; 

12.1.5 opcjonalnie, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 5.3.5 SIWZ - 

składane wraz z ofertą 

12.1.7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do SIWZ – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji dotyczących 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. 

12.1.8 Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w pkt. 6.1 SIWZ - składane na wezwanie zamawiającego. 

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

składania oferty w postaci elektronicznej. 

12.3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 

czytelną techniką oraz podpisana przez osobę (y) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  
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12.4. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia 

się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego 

zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

12.5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do 

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

12.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie 

używanych w handlu międzynarodowym.  

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

12.8. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

12.9. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności 

i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt. 9 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie 

przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie 

otwarcia ofert. 

12.10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego wykonawcę.  

12.11. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 

12.12. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

12.13. 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. 

12.14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

12.15. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 

nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi 

zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Naprawę agregatu chłodniczego BlueBox  

Kappa w budynku WETI B wraz z uruchomieniem” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP/51/WETI/2019, CRZP/168/009/U/19. 

Nie otwierać przed  11.07.2019 r. o godz. 12:30. 

 
i być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 

12.16. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

12.17. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym 

opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na  

„Naprawę agregatu chłodniczego BlueBox Kappa w budynku WETI B wraz z uruchomieniem”. 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):  

ZP/51/WETI/2019, CRZP/168/009/U/19. Nie otwierać przed  11.07.2019 r. o godz. 12:30. 

 
i być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 
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Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść 

oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy.  

12.18. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 

określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza  

w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na  

„Naprawę agregatu chłodniczego BlueBox Kappa w budynku WETI B wraz z uruchomieniem. 

 Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):  

ZP/51/WETI/2019, CRZP/168/009/U/19. Nie otwierać przed 11.07.2019 r. o godz. 12:30. 

 
i być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. 

12.19. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz.369.), jeśli wykonawca 

w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12.20. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 

jawne bez zastrzeżeń. 

12.21. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne 

i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich 

odtajnieniem. 

12.22.  
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Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12.23. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Budynek WETI A, parter, pok.127,  

b) termin składania ofert: do dnia 11.07.2019 r., do godz. 12:00 

13.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

13.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 13.1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

13.4. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, WETI A, parter, pok.114,  

b) termin otwarcia ofert: w dniu 11.07.2019 r. o godz. 12:30.  

13.5. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta 

lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według 

kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia 

oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia. 

13.6. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas 

otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

13.7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
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14. Opis sposobu obliczenia ceny. 

14.1. Wykonawca określa cenę za realizację zamówienia w formularzu ofertowym sporządzonym wg 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 

14.2. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r.  

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2174.). 

14.3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym  

w niniejszej SIWZ, w tym koszty naprawy agregatów oraz przeglądów okresowych i konserwacji w 

okresie obowiązywania gwarancji.   

14.4. Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 

5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę) . 

14.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

14.6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

14.7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór 

prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 

tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 

zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Informację, o której 

mowa w art. 91 ust. 3a Pzp należy zamieścić w ofercie.  

14.8. Koszty poniesione przez wykonawcę a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez 

zamawiającego dodatkowo rozliczane. 

14.9. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

14.10.  Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla 

zawieranej umowy. 

14.11.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą 

dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

15.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach: cena oferty brutto, termin wykonania naprawy agregat ów chłodniczych, termin 

gwarancji,  

15.2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie 

1)Cena oferty brutto – waga 60 pkt 
2)Termin  naprawy agregatu chłodniczego – waga 40 pkt. 

15.3. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

15.4. Sposób i zasady oceny ofert wg poszczególnych kryteriów: 

Zamawiający w celu oceny ofert   zsumuje liczbę punktów w trzech kryteriach, tj. 

W =  Pc + Pt 

gdzie: 

W – wskaźnik oceny oferty 

Pc – liczba punktów przyznana w kryterium „cena oferty brutto”  

Pt – liczba punktów w kryterium „termin naprawy agregatu” 

 

1) Kryterium: cena oferty brutto – 60 pkt. 

a) Ocenie podlega cena całkowita brutto oferty w PLN. 
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b) Ofercie z najniższą ceną Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów – 60 pkt. 

c) Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru: 

 

       Najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert w PLN 

Pc = ----------------------------------------------------------------------------------    x 60 pkt = liczba pkt przyznana  

                                                                                                                                  w  kryterium cena 

               Cena brutto ocenianej oferty w PLN                                                                    

 
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 

2) Kryterium : termin  naprawy agregatu – 40 pkt 

Kryterium „termin naprawy agregatów” będzie rozpatrywane wg następujących zasad : 

                                                                   Pt= (Tn / Tb ) x 40,  

gdzie: 

Pt– liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Termin naprawy agregatu”, 

Tn  – najkrótszy zaoferowany termin naprawy (w dniach) spośród złożonych ofert w tej części  

Tb – termin naprawy agregatów  badanej oferty (w dniach) 

40 – waga kryterium 

Dla potrzeb wzoru: 

Maksymalny przyjęty termin naprawy agregatu  – 21 dni kalendarzowych. 

Termin naprawy  należy określić w dniach kalendarzowych. 

15.5. Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w kryterium cena oferty brutto, okres 

gwarancji, termin naprawy agregatów. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. 

15.6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp i SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. 

15.7. W przypadku gdy nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować 

cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

15.8. 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. 

15.9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

15.10. 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. 

15.11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 
16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 

z dokumentów załączonych do oferty. 
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16.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, 

sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia 

umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

16.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru zamawiającego.  

16.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

16.5. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga 
od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 
18.1 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 
2) Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia na formularzu oferty.  
3) Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako 

najkorzystniejszej,  do podpisania umowy zgodnej z zaakceptowanym wzorem,  
w terminie i miejscu określonym przez zamawiającego. 

18.2 Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy. 

             Zmiany postanowień umowy są dopuszczalne, tylko na warunkach określonych w art. 144  ust. 1 ustawy 
             Pzp.  
                  Zamawiający zastrzega możliwość dokonania następujących zmian w umowie: 

     1)Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego  Wykonawcy, o    
którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia 
jednej z następujących okoliczności: 

             - zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
             - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym  
              wynagrodzeniu za pracę, 
              - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
              stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na zasadach i w sposób określony w ppkt. 2- 
              12 opisanych  poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez  
              Wykonawcę. 

    2) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia  przesłanki, o 
        której mowa w  pkt. 18.2 ppkt. 1 tiret 1 będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu  
        zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 
        zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz  wyłącznie do części przedmiotu Umowy,   
        do której zastosowanie znajduje zmiana stawki podatku od towarów i usług, 

          3) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 18.2 ppkt.1  tiret 1, wartość  wynagrodzenia  netto nie 
              zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona  na podstawie  nowych przepisów. 
          4) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w  

                     pkt. 18.2 ppkt. 1 tiret 2 i 3 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
                    Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów  wykonania Umowy przez  
                    Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość   
                      minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 
                      ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości składki na 
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                      ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
     5) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 18.2 ppkt. 1 tiret 2, wynagrodzenie   
         Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy w  
         związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących usługi do  
         wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z  

                     uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego  
         wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się  
         wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa  
         w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace  
         bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, 

          6) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 18.2 ppkt.1 tiret 3, wynagrodzenie  
              Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy  
              ponoszonego w  związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym usługi.  
              Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do  
              części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu  
             poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio  
             związane z realizacją przedmiotu umowy, 

                7) w celu zawarcia aneksu, o którym mowa w pkt. 18.2 ppkt. 1, każda ze Stron może  
                    wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości  wynagrodzenia  
                    należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w  szczególności wyliczenie 
                    całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz  
                    wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania  
                    Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

         8) w przypadku zmian o których mowa w pkt. 18.2 ppkt. 1 tiret 2 i 3, jeżeli z wnioskiem  
             występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku  dokumenty, z których  
             będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w 
             szczególności: 

          – pisemne zestawienie wynagrodzeń (przed i po zmianie) Pracowników świadczących  
             usługi, wraz z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio  
             związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej  
             temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 18.2 ppkt. 1 tiret 2, 
           - pisemne zestawienie wynagrodzeń (przed i po zmianie) Pracowników świadczących   
             usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń    
             Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej  
             przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace  
             bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia  
             odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w pkt.18.2  
             ppkt. 1 tiret 3, 

              9) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 18.2 ppkt. 1 tiret 3, jeżeli   występuje  
                  Zamawiający jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w  
                  wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie  
                  wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym  
                  pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o których  mowa w pkt.18.2 ppkt 8 tiret 2, 

      10) w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt. 18.2 pkt.  
            7, Strona która otrzymała wniosek, przekażą drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim  
            zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy  
            powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem, 
      11) w przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub  

                   częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem,   
                   o którym mowa w pkt. 18.2. ppkt. 7. W takim przypadku przepisy pkt. 18.2 ppkt.8-10 oraz  
                   12 stosuje się odpowiednio. 
             12) zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia              
                   zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego  
                   Wykonawcy. 
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19. 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 dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

20. Informacje dodatkowe 

20.1  Zamawiający nie przewiduje: 

1) zawarcia umowy ramowej; 

2) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; 

3) rozliczenia w walutach obcych; 

4) przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 

5) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 

6) składania ofert w postaci elektronicznej. 

20.2  Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ. 

20.3 Zamawiający nie dokonał  podziału zamówienia na części. Zakres zamówienia jest  jednorodny         

dostosowany do możliwości małego/średniego wykonawcy. 

21. Klauzula informacyjna dotycząca 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 będzie Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 
Gdańsk  

 inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest: Pan Paweł Baniel, kontakt: 
iod@pg.edu.pl tel. +48 48 348 66 29 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „naprawę agregatu BlueBox Kappa V dla Wydziału 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej” CRZP/168/009/D/19  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 2018 r. poz.1986), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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 Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

 będzie przysługiwało Pani/Panu: 
- 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 **; 
              - 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 ***;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że  
              przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO; 

 nie będzie przysługiwało 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.  
 

mailto:iod@pg.edu.pl
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______________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 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 Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** 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. 
 

22. Integralną część SIWZ stanowią: 

 
Załącznik nr 1 –     Formularz oferty. 
Załącznik nr 2 –   Wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego  

w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania. 

Załącznik nr 3  –    Wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego  
w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wstępnie potwierdzającego, że wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy. 
Załącznik nr 5 -  Opis przedmiotu zamówienia.  
Załącznik nr 6  –   Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Załącznik nr 7  –   Wykaz usług. 
Załącznik nr 8  –   Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego. 
 

 

 

 
                                                                                                                            ZATWIERDZAM:   
           
                                                                           Dziekan  Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji  i Informatyki 
                                                                                            

 

 prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek – prof. zw. PG    



 
18 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
........................................                              ..............................., dnia ...................... 2019r. 
  (pieczątka wykonawcy) 
 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 
ZP/51/WETI/2019, CRZP/168/009/U/19 

 
OFERTA 

 
                                                                                          Politechnika Gdańska 

                                                                                                                    Wydział Elektroniki,  
                                                                                                       Telekomunikacji i Informatyki 

                                                                                                          ul. Gabriela Narutowicza 11/12 
                                                                                 80-233 Gdańsk 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro na: 
  

„Naprawę agregatu chłodniczego BlueBox Kappa V w budynku  WETI B 
wraz z uruchomieniem oraz przeprowadzeniem gwarancyjnych przeglądów serwisowych i konserwacji” 

 
Ja/My niżej podpisany(i):  
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
działający w imieniu i na rzecz: 
 

Pełna nazwa : 
 
 
 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: TAK*, NIE* 

Adres: 
 
 

REGON:  NIP: 

KRS: CEiDG: 

Nr telefonu:  Nr faksu (jeśli wykonawca posiada): 

Nazwa i numer konta w  banku:  Adres e-mail: 

Oferuję(emy)  realizację powyższego przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ za cenę: 
 
brutto: ……………………………. zł. 
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słownie złotych: (……………………………………………………………..………………………………….) 
 
zawierającą podatek VAT wg stawki 23% …………………..……… zł, w tym: 
 

Wyszczególnienie Liczba 
sztuk 

Cena 
jednostkowa 

Wartość netto Wartość brutto 

Naprawa agregatu BlueBox 
Kappa V 

 
1 

   

Gwarancyjne przeglądy 
serwisowe i konserwacja w 
okresie 24 miesięcy  

       
2 

   

Ogółem wartość usług w okresie obowiązywania umowy   

 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ. 
 

Informacja dotycząca powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (wypełnić wyłącznie  

w przypadku, gdy dotyczy wykonawcy) 

Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  
(t.j. Dz.U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję (-emy), że: 
 
wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.) 
w niżej wymienionym zakresie:* 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego) 

 
Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego (wartość bez kwoty podatku): 
 
……………………………………………. zł. 
 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
W przypadku, gdy wykonawca nie poinformuje zamawiającego jednoznacznie, że wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku) 
 
1. Oświadczam(y), że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu 

realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ. 
Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione w cenie oferty nie 
będą obciążały zamawiającego.  

2. Oświadczam(y), że wykonamy naprawę agregatu  w terminie: 
- do ……… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy  
Uwaga: termin naprawy agregatów chłodniczych jest jednym z kryteriów oceny ofert i podlega ocenie 
punktowej. W przypadku nie wpisania na druku oferty terminu Zamawiający uzna, iż Wykonawca oświadcza, 
że zrealizuje zamówienie w terminie 21 dni kalendarzowych. 

3. Oświadczamy, że na wykonane usługi naprawy udzielamy 24 miesięcy gwarancji od dnia podpisania 
protokołu zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że w ramach udzielonej gwarancji, w terminie jej obowiązywania zobowiązujemy się do 
wykonania 2 przeglądów serwisowych i konserwacji agregatu chłodniczego. 
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5. Oświadczam(y), 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. 

6. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowił załącznik nr 4 do 
SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na określonych w niej warunkach,  w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
zamawiającego. 

     Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy   będzie: 
 Pan/Pani: ………………………………….…………………………………… 
 tel.: ………………………………………., faks: ……………………………… 
 e-mail: …………………………………………………………………………… 
    Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu realizacji  umowy, na podstawie art. 6  
     ust. 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku  
     w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu   
     takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się administratorem danych osobowych wzajemnie  
     sobie udostępnionych i na podstawie art. 14 ust. 5 lit. c) ww. rozporządzenia obowiązek  informacyjny, o którym mowa   
     w art. 14 ww. rozporządzenia  nie ma zastosowania. 

7. Oświadczam(y), że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
8. Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres  

30 dni od upływu terminu składania ofert. 
9. Akceptuję(emy) warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 
10. Oświadczam(y), iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  
        konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach  nr: ……………… , które nie mogą być 
        udostępniane*. Do oferty załączamy uzasadnienie zastrzeżenia przez nas informacji stanowiących 
        tajemnicę przedsiębiorstwa* (jeżeli dotyczy). 
11.  Oświadczenie w zakresie podwykonawstwa  (wypełnić, jeżeli dotyczy) 

Oświadczamy, że wykonanie zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom  
w następującym zakresie (należy wskazać części zamówienia i firmy (nazwy) podwykonawców): 

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

12. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wypełnić, jeżeli dotyczy) 
Jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że dla potrzeb 
niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowiliśmy  
pełnomocnika, którym jest …………………………………………………………………… . 

13. Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych 
dokumentach załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy o nich zamawiającego. 

14.  Informujemy, że odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 
jest dostępny bezpłatnie pod adresem strony internetowej: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

15. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
1) …………………………………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………………………………. 
3) ……………………………………………………………………………………………………………. 
4) ……………………………………………………………………………………………………………. 
5) ……………………………………………………………………………………………………………. 
6) ……………………………………………………………………………………………………………. 
7) ……………………………………………………………………………………………………………. 
8) ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

                                                               -------------------------------------------------- 
                                                                                         (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  
                                                                                            do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 
 
 
........................................                              ..............................., dnia ...................... 2019r. 
  (pieczątka wykonawcy) 
 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 
ZP/51/WETI/2019, CRZP/168/009/U/19 
 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),  

zwanej dalej ustawą Pzp  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Naprawa agregatu chłodniczego BlueBox 
Kappa w budynku  WETI B wraz z uruchomieniem oraz przeprowadzeniem  gwarancyjnych przeglądów 
serwisowych i konserwacji”, prowadzonego przez Politechnikę Gdańską, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  . 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                                                                       
 
 
 

                                                                     -------------------------------------------------- 
                                                                                             (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  
                                                                                            do reprezentowania wykonawcy) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 

1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       -------------------------------------------------- 
                                                                                                                         (podpis i pieczątka osoby/osób 
upoważnionych  
                                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       -------------------------------------------------- 
                                                                                                                         (podpis i pieczątka osoby/osób 
upoważnionych  
                                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres,  

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       -------------------------------------------------- 
                                                                                                                         (podpis i pieczątka osoby/osób 
upoważnionych  
                                                                                                        do reprezentowania wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ---------------------------------------------------- 
                                                                                                                         (podpis i pieczątka osoby/osób 
upoważnionych  
                                                                                                        do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
........................................                              ..............................., dnia ...................... 2019r. 
  (pieczątka wykonawcy) 
 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 
ZP/51/WETI/2019, CRZP/168/009/U/19 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),  

zwanej dalej ustawą Pzp  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Naprawa agregatu chłodniczego BlueBox 
Kappa w budynku  WETI B wraz z uruchomieniem oraz przeprowadzeniem gwarancyjnych przeglądów 
serwisowych i konserwacji”, prowadzonego przez Politechnikę Gdańską, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki, oświadczam, co następuje: 
 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 

5.3.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez 

zamawiającego w pkt. 5.3.3. ppkt.1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………….…. 

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

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

…………………………………….., w następującym zakresie: …….……………………..…………… 

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

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

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez 

zamawiającego w pkt. 5.3.3. ppkt.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………….…. 

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

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

…………………………………….., w następującym zakresie: …….……………………..…………… 

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

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

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 



 
26 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 
ZP/51/WETI/2019, CRZP/168/009/U/19 
 

WZÓR      UMOWA USŁUGI 
Nr ZP/51/WETI/2019 

zawarta pomiędzy Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w 
Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Regon: 000001620   NIP: 584-020-35-93 
reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez: 
 
prof. dra hab. inż. Jerzego Wtorka prof. zw. PG  –  Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki 
 
zwaną dalej zamawiającym 
a 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)  
.......................z siedzibą w ............ przy ulicy .................., wpisanym do rejestru przedsiębiorców  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy .......................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ..........................NIP ....................REGON:....................  
reprezentowanym przez: 
1. 
...............................................................................  
 
albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG )  
Imię i nazwisko ............................................, działającym pod firmą ................................................., z siedzibą w 
............................. przy ulicy ......................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, NIP ................................, REGON ......................  
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, na naprawę agregatu chłodniczego Blue 
Box Kappa w budynku WETI B wraz z uruchomieniem,  CRZP/……./009/D/19  
 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp. 
 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy uszkodzonego agregatu, BlueBox Kappa obsługującego 
centrale wentylacyjne  z klimatyzacją w  budynku WETI B oraz doprowadzenie jego do pełnej sprawności wraz z 
końcowym uruchomieniem, niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi i udzieleniem gwarancji na wymienione  
podzespoły oraz prawidłowe działanie agregatu w okresie udzielonej gwarancji oraz wykonanie 2  gwarancyjnych 
przeglądów serwisowych i konserwacji. 
2. Wykonawca powinien dokonać naprawy wykorzystując swoją wiedzę techniczną i doświadczenie w taki 
sposób, aby zamówienie zrealizować kompletnie udzielając gwarancji na wymienione podzespoły oraz działanie 
agregatu wraz z niezbędną do tego celu obsługą eksploatacyjną, przeglądami serwisowymi  i konserwacją w 
okresie obowiązywania gwarancji.  
3. Naprawa agregatów obejmuje: 
     3.1.    Agregat BLueBox Kappa V ECHOS/FC/LN-36.2-S: 
     3.1.1  Dostawę i montaż skraplacza – 1 kpl 
     3.1.2.  Dostawę i montaż wentylatorów wraz z regulatorem obrotów – 1 kpl 
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    3.1.3. Dostawę i wymianę filtra osuszacza 
    3.1.4. Test szczelności układu 
    3.1.5.Test próżniowy. 
    3.1.6 Naładowanie układu czynnikiem chłodniczym R407c 
    3.1.7. Uruchomienie układu 
    3.1.8. sporządzenie protokołu z uruchomienia 
4.   Przez przeglądy serwisowe oraz konserwacje agregatu chłodniczego zamawiający rozumie  
      wykonanie co najmniej następujących czynności: 
      4.1. sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia; 
      4.2. oględziny urządzenia pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, korozji itp., 
      4.3. obsługę skraplacza powietrznego 
              4.3.1. sprawdzenie czystości, ewentualne czyszczenie 
              4.3.2. kontrolę wentylatorów, pomiar prądów, ocenę głośności, oględziny pod kątem  ewentualnych 
                       uszkodzeń mechanicznych, korozji itp. 

 
§ 2 TERMIN REALIZACJI 

1. Termin wykonania naprawy agregatów: nieprzekraczalny do …. ..dni kalendarzowych od dnia zawarcia 
umowy. 
2. Termin realizacji  gwarancyjnych przeglądów serwisowych: każdego roku – w miesiącu maju - w ciągu 24 
miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 

§ 3 WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi:   
    brutto ………………………………………… zł, 
    (słownie: ………………………………..……………………………………………………… zł), w tym: 
    1.1.Wynagrodzenie za naprawę, płatne po zakończeniu naprawy i uruchomieniu agregatu   
          chłodniczego oraz przekazaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń wynosi  
          ………….  złotych (słownie ………………………………………………………………………;  
    1.2.Wynagrodzenie za wykonanie 2 gwarancyjnych przeglądów serwisowych i konserwacji agregatu BlueBox  
          Kappa, płatne po każdorazowym wykonaniu przeglądu serwisowego potwierdzonego  
          przekazaniem protokołu zdawczo-odbiorczego wynosi ………………… złotych (słownie  
          …………………………………). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uwzględnia wszystkie koszty związane z 
terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz warunkami określonymi przez Zamawiającego 
w SIWZ, odnoszącymi się do przedmiotu umowy, w tym również zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane 
przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 
3. Ceny jednostkowe za jednorazowy przegląd serwisowy i konserwację  urządzeń zaoferowane  
    przez Wykonawcę uwzględniają wszystkie niezbędne koszty związane z terminowym i pełnym  
    wykonaniem tej usługi, w tym koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego. 
4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie stosownych protokołów zdawczo- odbiorczych  
    o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. i 1.2. 
 
 

§ 4 WARUNKI REALIZACJI 
1.   Zamawiający przekaże wykonawcy teren przewidziany do celów realizacji umowy.  
2.   W czasie wykonywania usług  budynek będzie czynny i użytkowany. 
3.   Wykonawca na swój koszt zabezpieczy teren  przed dostępem osób niepowołanych. 
4.   Wykonawca dostarcza materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne do realizacji umowy . 
5.   Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo ustalać z zamawiającym kolejność i zakres wykonywanych prac. 
6.   Odbioru przedmiotu umowy pod względem zgodności z ofertą dokona upoważniony przez zamawiającego 
pracownik spisując z wykonawcą protokół zdawczo- odbiorczy. 
7.   W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcom, wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
wobec zamawiającego za ich działania lub zaniechania. 
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8.   Wykonawca zobowiązany jest do stosowania skutecznych zabezpieczeń części budynku i jego wyposażenia 
narażonych na zniszczenie lub zabrudzenie wskutek prowadzonych robót budowlanych oraz na swój koszt 
usunie negatywne skutki prowadzonych prac. 
9.   Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego udokumentowania wykonania przeglądów serwisowych i 
konserwacji protokołem zdawczo-odbiorczym. 
10. Pracownik Wykonawcy posiadający certyfikat osobowy i wykonujący czynności wymagające wpisu do karty 
Urządzenia będzie dokonywał wpisu z wykonywanych czynności w obecności pracownika Operatora, który 
posiada konto w CRO. Wpis do Centralnego Rejestru Operatorów winien być wykonany tego samego dnia co 
wykonywana prace, a w szczególnych wypadkach nie później niż 5 dni roboczych od czasu wykonywania 
czynności serwisowych wymagających wpisu.  
11. Każdorazowe przybycie pracowników Wykonawcy na teren Politechniki Gdańskiej Wydział ETI,  
      celem wykonania przeglądu serwisowego lub naprawy niedziałających lub nieprawidłowo działających    
      urządzeń należy zgłosić do osoby upoważnionej dla danego obiektu, na którym  ma się odbywać przegląd lub  
      naprawa, telefonicznie, faxem lub e-mailem do Działu Sekcji Obsługi Technicznej , telefon 058 347-15-82,  
      e-mail dariusz.serowiec@eti.pg.edu.pl,  
12.Zamawiający wymaga aby Wykonane przeglądy serwisowe lub naprawy były potwierdzone na piśmie przez  
      upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Jest to warunek konieczny do uznania usługi za wykonaną.      
      W przypadku braku protokołu lub braku potwierdzenia wykonania usługi na karcie usługi naprawy,   
      wynagrodzenie nie będzie przysługiwało. 
13. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność materialną za straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w 
sposób niezgodny z przepisami i ustaleniami z Zamawiającym do pełnej wysokości strat.  
14. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie warunków BHP i OP przy realizacji  
      przedmiotu zamówienia oraz jest zobowiązany do utrzymywania porządku w rejonie  
      prowadzenia prac.  
 

§ 5 FINANSOWANIE 
1. Zamawiający zabezpiecza finansowanie napraw, przeglądów serwisowych  i konserwacji agregatów  
    chłodniczych objętych umową. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy będzie płatne przelewem z konta  Zamawiającego na   
konto Wykonawcy podane na fakturze. 
3. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu i odbiorze usługi przez przedstawiciela Zamawiającego.   
    Do faktury Wykonawca dołącza protokół odbioru. W przypadku braku protokołu lub braku  potwierdzenia 
wykonania usługi, wynagrodzenie nie będzie przysługiwało. 
4. Zapłata za wykonane usługi zostanie dokonana przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania  
    przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia  
    rachunku Zamawiającego. 
 

§ 6 GWARANCJA 
1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną w ramach umowy naprawę    
    agregatów  chłodniczych w wymiarze ………. miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu  
    zdawczo-odbiorczego. 
2.  Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji  
     i rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia usterki lub wady. 
3.  W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 
     1) usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 14 dni od daty    
         zgłoszenia usterki lub wady. 
     2) przystąpienia do realizacji obowiązków gwarancyjnych w czasie nie dłuższym niż 48  
         godzin, licząc od dnia i godziny zgłoszenia potrzeby naprawy gwarancyjnej przez  
         Zamawiającego; 
     3) wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad lub naprawy jeżeli termin wykonania  
         naprawy określony w pkt 1) niniejszego paragrafu nie może być  
        dotrzymany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (uzasadnienie na piśmie) czas naprawy  
        gwarancyjnej może się wydłużyć, za zgodą Zamawiającego, do 30 dni kalendarzowych; 
     4) wykonania przeglądów serwisowych i konserwacji naprawionych agregatów chłodniczych w  
         terminach określonych w § 2 ust. 3. 
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4.  Po zakończeniu każdego roku objętego okresem gwarancyjnym, określonym w ust. 1 niniejszego  
     paragrafu, strony dokonają przeglądu przedmiotu niniejszej umowy i sporządzą protokół przeglądu  
     gwarancyjnego. Wady i usterki wyszczególnione w tym protokole muszą być usunięte zgodnie  z  
     postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu.  
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w języku polskim dokumenty  
     gwarancyjne i eksploatacyjne wszystkich naprawianych urządzeń, potrzebne  do późniejszego  
     serwisu i użytkowania obiektu .  
 

§ 7 KARY UMOWNE 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
             a) za opóźnienie w wykonaniu naprawy agregatów chłodniczych w wysokości 200 zł za każdy  
                 dzień opóźnienia 
             b) za opóźnienie w wykonaniu przeglądu serwisowego i konserwacji w wysokości 200 zł, za  
                 każdy dzień opóźnienia, licząc od końca miesiąca wyznaczonego na termin wykonania 
                 przeglądu serwisowego 
             c) za nieterminowe przystąpienie do naprawy gwarancyjnej oraz opóźnienie  w wykonaniu  
                 naprawy gwarancyjnej w wysokości 100 zł, za każdy dzień opóźnienia, 
             d) za opóźnienie w dokonaniu wpisu do Centralnego Rejestru Operatorów, o którym mowa    
                 w § 4 ust. 10 umowy, w wysokości 50 zł, za każdy dzień opóźnienia,  
             e) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20%   
                 wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
2.  Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia  
     brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie  
     Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy Pzp. 
3.  Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego mu  
     wynagrodzenia.  
4.  Dochodzenie kar umownych za odstąpienie od umowy nie wyklucza dochodzenie kar innych  
     tytułów. 
5. Każda ze stron uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy  
    szkoda wyrządzona została na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a  
    wartość szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych lub jeżeli szkoda powstanie z  
    innego tytułu. 
 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w art.    
     145 ustawy Pzp. 
2.  W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo  
     trzykrotnych reklamacji i uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego, umowa nadal nie  
     będzie wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający jest  
     uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, z winy Wykonawcy. 
3.  W okolicznościach wymienionych w ust. 1 i 2, Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu     
     rzeczowego zakresu umowy pozostałego do realizacji. Wykonawca może żądać jedynie  
     wynagrodzenia należnego z tytułu już zrealizowanego zakresu rzeczowego umowy. 
4. Zmiany postanowień umowy są dopuszczalne, tylko na warunkach określonych w art. 144 ust. 1  
     ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania następujących zmian w umowie: 
     1) Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
         o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku     
         wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
        - zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
        - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów  
            o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
       - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne  na zasadach i w sposób określony w ppkt. 2-12 
opisanych  poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
       2) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia  przesłanki, 
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           o której mowa w § 8 ust. 4 pkt. 1 tiret 1 będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu  
           zrealizowanej , zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów  
           zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz  wyłącznie do części przedmiotu  
           Umowy, do której zastosowanie znajduje zmiana stawki podatku od towarów i usług, 
       3) w przypadku zmiany, o której mowa w § 8ust. 4 pkt. 1 tiret 1, wartość  wynagrodzenia netto nie zmieni się,    
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona  na podstawie nowych przepisów. 
       4) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w  
           § 8 ust. 4 pkt. 1 tiret 2 i 3 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia  
           należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów  
           wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio  
           zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian  
           w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  
           w zakresie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
       5) w przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt. 1 tiret 2, wynagrodzenie  wykonawcy  
           ulegnie zmianie o kwotę odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze    
           zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących usługi do wysokości  
           aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich  
           obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota  
           odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części  
           wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,   
           odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu  
          umowy, 
       6) w przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt. 1 tiret 3, wynagrodzenie Wykonawcy  
           ulegnie  zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku  
           z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie  
           kosztu  Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników  
           świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi,  
           w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, 
       7) w celu zawarcia aneksu, o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt. 1, każda ze Stron może wystąpić do  
           drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości  wynagrodzenia należnego  
           Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w  szczególności wyliczenie całkowitej  
           kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od  
           której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca  
           zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
       8) w przypadku zmian o których mowa w § 8 ust. 4 pkt. 1 tiret 2 i 3, jeżeli z wnioskiem występuje  
           Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku  dokumenty, z których będzie wynikać,  
           w  jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 
           – pisemne zestawienie wynagrodzeń (przed i po zmianie) Pracowników świadczących  
              usługi, wraz z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio  
              związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej  
              temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt. 1 tiret 2, 
           -  pisemne zestawienie wynagrodzeń (przed i po zmianie) Pracowników świadczących   
              usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń    
              Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej  
              przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace  
              bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia  
              odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust.  
              4 pkt.1 tiret 3, 
       9) w przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt. 1 tiret 3, jeżeli   występuje Zamawiający  
           jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie,  
           nie  krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie  
           zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia  
           wynagrodzeń, o których  mowa w § 8 ust. 4 pkt. 8 tiret 2, 
     10) w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w § 8  
           ust. 4 lit. pkt. 7, Strona która otrzymała wniosek, przekażą drugiej Stronie informację o  
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           zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne  
           Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z  
           uzasadnieniem, 
     11) w przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub  
           częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem,   
           o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt. 7. W takim przypadku przepisy § 8 ust. 4 pkt. 8-10 oraz 12  
           stosuje się odpowiednio. 
     12) zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia  
           wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
5.   Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody    
      drugiej strony oraz zachowania formy pisemnej. 
6.   Oferta Wykonawcy oraz SIWZ są integralną częścią umowy. 
7.   Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przenieść praw i obowiązków wynikających   
      z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
8.   Przez dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00,    
      z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 
9. W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego,  
      spory rozstrzygane będą według prawa polskiego. 
10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy   
      Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej oraz inne obowiązujące  
      przepisy prawa.  
11. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej  ze stron. 
 
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY: 
1) SIWZ 
2) Oferta wykonawcy z dnia ……………… 
3) wzór protokołu zdawczo odbiorczego przedmiotu umowy 
4) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego przeprowadzonego przeglądu serwisowego i konserwacji 
  
    
 
                  ZAMAWIAJĄCY                    WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 

 
Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia na formularzu oferty. 
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Załącznik nr 3 
   do umowy Nr ZP/51/WETI/2019,  

................., dnia .......................... 

 
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY-WZÓR 

dotyczący przekazania przedmiotu umowy z dnia ............ 
Nr ZP/51/WETI/2019, CRZP/168/009/U/19  

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

                          
 
                       (pieczątka Wykonawcy) 

 
                            
 
 
 

(pieczątka Zamawiającego) 

 
   
Przedmiot umowy: . „Naprawa agregatu chłodniczego BlueBox Kappa i w budynku  WETI B wraz z 
uruchomieniem”. 
 
Wykonawca wykonał naprawę agregatu chłodniczego  BlueBox Kappa  w budynku  WETI B oraz przedstawił 
Zamawiającemu protokół z uruchomienia naprawionych urządzeń.  
Wykonawca przedłożył Zamawiającemu dokumentację odbiorową w dniu …………………. 2019r. 
Zamawiający dokonał weryfikacji przedłożonej dokumentacji odbiorowej i: 
 
przyjmuje przedmiot umowy bez zastrzeżeń.* 
 
wnosi następujące uwagi do dokumentacji odbiorowej: …………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… . 
 
 
Wykonawca uwzględnił uwagi Zamawiającego i przedłożył w dniu ……………………. r. dokumentację odbiorową 
do akceptacji. 
 

Zamawiający odbiera przedmiot umowy bez zastrzeżeń. 

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

 
Przedstawiciel Wykonawcy:         .................................        ............................................ 
          (imię i nazwisko)           (podpis) 
 
Przedstawiciel Zamawiającego:     .................................       ............................................ 
            (imię i nazwisko)           (podpis) 
 
* niepotrzebne skreślić 



 
33 

 

Załącznik nr 4 
   do umowy Nr ZP/51/WETI/2019,  

................., dnia .......................... 

 
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY - WZÓR 

  
z wykonania przeglądów serwisowych agregatu chłodniczego  w budynku WETI B  Politechniki Gdańskiej 
 
Nazwa i adres obiektu:  
……………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
Zainstalowane urządzenie Agregat chłodniczy 
Nazwa urządzenia  ….......................................... 
Miejsce zainstalowania ….......................................... 
Parametry techniczne ….......................................... 
Ilość i rodzaj filtrów  ….......................................... 
Data wykonania przeglądu serwisowego i konserwacji – miesiąc ...…………. rok …………….. 
Imię i nazwisko serwisanta/tów   
.……………………………………………………………………………………………… 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z wyżej podaną datą dokonano przeglądu serwisowego i konserwacji 
zainstalowanych urządzeń wg wymagań zgodnych z umową  ZP/……../………./…./……….  
Zakres wykonanych czynności konserwacyjnych: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
 
Ustalenia wynikające z przeprowadzonych prób i oględzin lub wnioski dot. wykonania koniecznych  
prac, mających na celu przywrócenie urządzenia do prawidłowego funkcjonowania: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………... 
 
Uwagi /Zalecenia  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
Ustalenia dotyczące dopuszczenia urządzenia do dalszej eksploatacji: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
Wnioski dotyczące konicznego wykonania dodatkowych prac: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
Podpis i pieczątka upoważnionego    Podpis upoważnionego                                                         
przedstawiciela Wykonawcy     przedstawiciela Zamawiającego 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 
ZP/51/WETI/2019, CRZP/168/009/U/19 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy uszkodzonego agregatu BlueBox Kappa obsługującego    
centrale wentylacyjne z klimatyzacją w  budynku WETI B oraz doprowadzenie go do pełnej sprawności wraz z 
końcowym uruchomieniem, niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi i udzieleniem gwarancji na wymienione  
podzespoły oraz prawidłowe działanie agregatu w okresie udzielonej gwarancji oraz wykonanie 2   
gwarancyjnych przeglądów serwisowych i konserwacji. 
 
2. Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie gwarancyjnych przeglądów serwisowych i konserwacji:  
    24  miesiące od dnia podpisania umowy. Zamawiający wymaga, aby przeglądy serwisowe wykonywane były: 1  
    raz w roku – w miesiącu maju. 
 
 3. Termin wykonania naprawy agregatu: nieprzekraczalny do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 
      Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił 24 miesięcznej  gwarancji na naprawiane  urządzenia. 
 
4. Termin  naprawy agregatu chłodniczego jest jednym z kryteriów oceny ofert.  
    Krótszy termin wykonania zamówienia będzie dodatkowo punktowany. Wykonawca określa termin  
    realizacji  w formularzu oferty. 
 
5. Uszkodzony agregat BlueBox Kappa V ECHOS/FC/LN-36.2-S  zainstalowany jest na dachu budynku WETI B 
    (budynek nr 42 na mapie kampusu), który należy do  Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.   
    Budynek został oddany do użytku w lutym 2008 roku. Jest to budynek czterokondygnacyjny, o  
    kubaturze 59 326 m3, 12 195 m2 powierzchni całkowitej i 22,8 m wysokości. 
    Agregat BlueBox Kappa V ECHOS/FC/LN-36.2-S obsługuje centrale odpowiedzialne za  
    klimatyzację i wentylację Audytoriów nr: NE 1L , NE 1P oraz NE 2 
 
6. Pełne dane katalogowe centrali dostępne są pod adresami: 
    1/http://www.sklepklimatyzacja.pl/dokumentacje/CHILLERY_dok_2006/BLUEBOX/+0601PL002.pdf 
    
7. Wykonawca powinien dokonać naprawy wykorzystując swoją wiedzę techniczną i doświadczenie w  
    taki sposób, aby zamówienie zrealizować kompletnie udzielając gwarancji na wymienione  
    podzespoły oraz działanie agregatu wraz z niezbędną do tego celu obsługą eksploatacyjną i 
    przeglądami serwisowymi oraz konserwacją urządzeń w okresie obowiązywania gwarancji.  
 
8. Zamawiający informuje, że transport  elementów na dach nie może się odbyć wewnątrz budynku ze  
    względu na ograniczenia techniczne (mały właz).  Wykonawca musi zapewnić inny rodzaj  
    transportu, np. dostęp z podnośnika, dźwig. Wejście na dach dla serwisantów znajduje się na III  
    piętrze i otwierane jest z portierni. Na zdjęciu przedstawiono usytuowanie agregatu na dachu. 
 
9. Na podstawie dokonanej oceny przez służby eksploatacyjne Zamawiającego naprawa  
    uszkodzonego agregatu w zakresie wymiany podzespołów obejmują: 
    9.1. Agregat BLueBox Kappa V ECHOS/FC/LN-36.2-S: 
    9.1.1. Dostawę i montaż skraplacza – 1 kpl 
    9.1.2. Dostawę i montaż wentylatorów wraz z regulatorem obrotów – 1 kpl 
    9.1.3. Dostawę i wymianę filtra osuszacza 
    9.1.4. Test szczelności układu 
    9.1.5.Test próżniowy. 
    9.1.6 Naładowanie układu czynnikiem chłodniczym R407c 
    9.1.7. Uruchomienie układu 
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10. Przedmiot zamówienia obejmuje również  2 gwarancyjne przeglądy serwisowe i niezbędne  
      konserwacje naprawionego agregatu chłodniczego. 
. 
11. Przez przeglądy serwisowe oraz konserwacje agregatów chłodniczych zamawiający rozumie  
      wykonanie co najmniej następujących czynności: 
      11.1. sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia; 
      11.2. oględziny urządzenia pod katem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, korozji itp., 
      11.3. obsługę skraplacza powietrznego 
              11.3.1. sprawdzenie czystości, ewentualne czyszczenie 
              11.3.2. kontrolę wentylatorów, pomiar prądów, ocenę głośności, oględziny pod kątem  
                          ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, korozji itp. 
       
12.  W wycenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty związane z naprawą agregatu,  
       uruchomieniem oraz terminowym i   pełnym wykonaniem usługi gwarancyjnych przeglądów serwisowych i  
       konserwacji. 
 
Uwaga!!! 
 
W celu złożenia całościowej oferty oraz przygotowania kompleksowej wyceny Zamawiający zaleca 
przeprowadzenie wizji lokalnej. 
 
W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użył nazw handlowych naprawianych urządzeń w celu dokładnej 
ich identyfikacji. Zmawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez rozwiązania równoważne zamawiający 
rozumie wszelkie urządzenia, które będą kompatybilne z naprawianym agregatem chłodniczym i zapewnią 
prawidłową jego pracę. 
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Rzut dachu budynku WETI B (nr 42) z rozmieszczeniem agregatu Blue Box i lokalizacją wejść 

wejście główne do budynku 

 

wejście serwisowe na dach 

 

Blue Box Kappa V 

ECHOS/FC/LN-36.2-

S 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

........................................                              ..............................., dnia ...................... 2019r. 
  (pieczątka wykonawcy) 
 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 
ZP/51/WETI/2019, CRZP/168/009/U/19 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),  

zwanej dalej ustawą Pzp  

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Naprawa agregatu chłodniczego BlueBox 
Kappa w budynku  WETI B wraz z uruchomieniem oraz przeprowadzeniem gwarancyjnych przeglądów 
serwisowych i konserwacji”, prowadzonego przez Politechnikę Gdańską, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki, oświadczam, co następuje: 
 
o Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  

z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*. 

o Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*: 

 
1) …………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) …………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe: 

 

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

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

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

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

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, 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. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ---------------------------------------------------- 
                                                                                                      (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  
                                                                                                        do reprezentowania wykonawcy) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

                                                                       
 

Uwaga! 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp., w 
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących 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. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
 
 
........................................                              ..............................., dnia ...................... 2019r. 
  (pieczątka wykonawcy) 
 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 
ZP/51/WETI/2019, CRZP/168/009/U/19 
 

Wykaz usług  

składany na podstawie § 2 ust. 4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 r. 

 w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) 

na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Naprawa agregatu chłodniczego BlueBox Kappa i w budynku  WETI B wraz z uruchomieniem oraz 
przeprowadzeniem gwarancyjnych  przeglądów serwisowych i konserwacji”, prowadzonego przez Politechnikę 
Gdańską, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

Lp. Przedmiot usługi 
Wartość usługi 

brutto 

Data wykonania 
usługi 

(dzień, miesiąc, rok) 

Podmiot, na rzecz 
którego usługa 

została wykonana 
(nazwa i adres) 

1 2 3 4 5 

   
 
 
 

  

   
 
 
 

  

 
 
 

                                                                                     ---------------------------------------------------- 
                                                                                                (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  
                                                                                            do reprezentowania wykonawcy) 

 
Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi wskazane powyżej zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy. 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
 
 
 
........................................                              ..............................., dnia ...................... 2019r. 
  (pieczątka wykonawcy) 
 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 
ZP/51/WETI/2019, CRZP/168/009/U/19 
 

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę 
do realizacji zamówienia publicznego  

 

składany na podstawie § 2 ust. 4 pkt.10 rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016r. 

 w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) 

 

na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Naprawa agregatu chłodniczego BlueBox Kappa w budynku  WETI B wraz z uruchomieniem oraz 
przeprowadzeniem gwarancyjnych przeglądów serwisowych i konserwacji”, prowadzonego przez Politechnikę 
Gdańską, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. 
 

Imię i nazwisko 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Wykształcenie, kwalifikacje 
zawodowe 

 

Informacja  
o podstawie do dysponowania tą 

osobą przez wykonawcę 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 

                                                                                     ---------------------------------------------------- 
                                                                                                 (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  
                                                                                                        do reprezentowania wykonawcy) 


