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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 GDAŃSK 

NIP 584-020-35-93  

REGON 000001620 

 

Postępowanie prowadzi: 

Dział Zamówień Publicznych 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 GDAŃSK 

e-mail: dzp@pg.edu.pl 

http://www.dzp.pg.edu.pl 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w procedurze właściwej dla 

zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 w związku z art. 6a ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynków zlokalizowanych przy ul. Traugutta 61 w Gdańsku 

- Wrzeszczu. Do rozbiórki przewidziane są 2 budyni  mieszkalne i budynek gospodarczy.  Budynki 

są wyłączone z użytkowania. 

        

       Zakres prac obejmuje m. in.: 

- Rozbiórka 2 budynków mieszkalnych i budynku gospodarczego oraz inne pozostałości na 

terenie takie jak studzienki (wodomierzowa i kanalizacyjna) i utwardzony teren; 

- wywóz i utylizacja urobku z rozbiórek budynków; 

            - doły po rozbiórkach zniwelować poprzez  wypełnienie  pozyskanym z zewnątrz gruntem z 

ukopów [ pospółka], z zagęszczeniem warstwami. Wymagany stopień zagęszczenia gruntu 

Is>0,96.  

 

Budynek mieszkalny nr 1 przy ul. Traugutta 61  

Budynek parterowy częściowo podpiwniczony o nieregularnej zabudowie. O częściowym 

podpiwniczeniu świadczy pojedyncze okno piwniczne po stronie wschodniej w elewacji północnej. W 

pomieszczeniach parteru nie odnaleziono otworu zejściowego do piwnicy. 

Charakterystyczne parametry techniczne budynku 

Powierzchnia zabudowy 141,93 m2 

Powierzchnia użytkowa 108,30 m2 

Wymiary budynku: długość: 18,86 m ; szerokość: 5,35 ; 9,68 ; 6,45m, 

Wysokość mierzona od średniego poziomu terenu do kalenicy dachu : 5,34 m 

Kubatura 517,65 m3 

Opis elementów konstrukcji budynku 

Dach 

Nad budynkiem głównym dach o konstrukcji drewnianej krokwiowej pokryty dachówką ceramiczną 

karpiówką podwójnie w koronkę ułożoną na łatach drewnianych i folii dachowej. Nad dobudowanymi w 

okresie późniejszym partiami budynku wykonano dachy płaskie krokwiowe pokryte papą na 

deskowaniu. 

Ściany zewnętrzne parteru, 

Otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym wykonano o zróżnicowanej ścianę frontową 

po stronie północnej budynku i szczytową wschodnią wykonano jako murowane z cegły ceramicznej 

http://www.dzp.pg.edu.pl/
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pełnej o grubości 25cm z dodatkowym ociepleniem płytami supremy o grubości 6 cm na szkielecie 

drewnianym. Ścianę szczytową wschodnią dodatkowo ocieplono styropianem o grubości 5 cm. 

Ściany zewnętrzne w dobudowanej w okresie późniejszym części zachodniej budynku głównego wraz 

z przybudówkami wykonano z gazobetonu o grubości 24 cm z dodatkowym ociepleniem ze styropianu 

o grubości 12cm. W dobudowanych partiach po stronie południowo-wschodniej ściany z gazobetonu 

pozostają bez dodatkowego ocieplenia. Ściany wewnętrzne parteru i poddasza wykonano z cegły 

ceramicznej pełnej o grubości 25 i 38 cm oraz gazobetonu o grubości 24cm. 

Ściany fundamentowe 

w części wschodniej wykonano jako ceglane, w dobudowanych partiach budynku jako wylewane 

betonowe. 

 

Ściany działowe 

wykonano z gazobetonu i cegły dziurawki o grubości 12 cm oraz drewniane z poszyciem z płyt 

pilśniowych twardych i płyt G-K. 

 

Stropy nad parterem 

wykonano jako drewniane belkowe ze ślepym pułapem. W dobudówkach lekkie drewniane ocieplone 

płytami styropianu. 

 

Posadzki 

betonowe posadowione bezpośrednio na gruncie, w podpiwniczonej partii budynku podłogi drewniane 

na stropie staloceramicznym. 

 

Nadproża okienne i drzwiowe 

monolityczne żelbetowe. 

 

Stolarka okien 

w ścianie frontowej po stronie wschodniej drewniane skrzynkowe, w pozostałych otworach po 

zdemontowaniu okien otwory zamurowano cegłą o grubości 6,5 cm lub osłonięto płytami 

kompozytowymi dla zabezpieczenia przed ponownym zasiedleniem. 

 

Budynek jest odłączny od sieci energetycznej i wodnej. 

Instalacje wewnętrzne oraz elementy wyposażenia w budynku zostały częściowo usunięte przez 

zbieraczy złomu i szabrowników.        

       

Budynek mieszkalny nr 2 przy ul. Traugutta 61  

 

Jest budynkiem parterowym częściowo podpiwniczonym przykryty dachem drewnianym stromym z 

poddaszem nieużytkowym. Budynek przylega do budynku nr 1 dobudowaną parterową częścią 

mieszczącą sień i pomieszczenie sanitarne. 

 

Charakterystyczne parametry techniczne budynku 

Powierzchnia zabudowy 37,93 m2 

Powierzchnia użytkowa 32,90 m2 

Wymiary budynku: długość: 7,87 m ; szerokość: 4,24 ; 6,08 m 

Wysokość mierzona od średniego poziomu terenu do kalenicy dachu : 4,48 m 

Kubatura 128,77 m3 

 

Dach 

o konstrukcji drewnianej krokwiowej pokryty dachówką cementową zakładkową ułożoną na łatach 

drewnianych i folii dachowej. Nad dobudowaną w okresie późniejszym częścią budynku wykonano dach 

płaski krokwiowy pokryty papą na deskowaniu. 
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Ściany zewnętrzne parteru, 

wykonano jako murowane z cegły ceramicznej pełnej licowej o grubości 25cm z tynkiem wewnętrznym 

cementowo-wapiennym Ściany zewnętrzne w dobudowanej w okresie późniejszym partii budynku 

wykonano z gazobetonu o grubości 24 cm z obustronnym tynkiem 

 

Ściany wewnętrzne parteru 

wykonano z cegły ceramicznej pełnej o grubości 25 cm. 

 

Ściany fundamentowe i podpiwniczenia 

wykonano jako ceglane, w dobudowanej partii budynku jako wylewane betonowe. 

 

Ściany działowe 

wykonano z gazobetonu o grubości 12 cm. 

 

Stropy nad parterem 

drewniane belkowe ze ślepym pułapem. W dobudówkach lekkie drewniane ocieplone płytami styropianu 

z poszyciem z płyt G-K. 

Posadzki betonowe posadowione bezpośrednio na gruncie. W podpiwniczonej partii budynku podłogi 

drewniane na stropie drewnianym belkowym 

 

Nadproża okienne i drzwiowe 

wykonano jako płaskie łęki ceglane 

 

Budynek jest odłączny od sieci energetycznej i wodnej. Instalacje wewnętrzne oraz elementy 

wyposażenia w budynku zostały częściowo usunięte przez zbieraczy złomu i szabrowników. 

 

Budynek gospodarczy 

Jest budynkiem parterowym nie podpiwniczonym przykrytym dachem płaskim drewnianym. 

W budynku brak instalacji. 

 

Charakterystyczne parametry techniczne budynku 

Powierzchnia zabudowy 64,32 m2 

Powierzchnia użytkowa 52,20 m2 

Wymiary budynku: długość: 13,68 m ; szerokość: 4,63 ; 4,95 m 

Wysokość mierzona od średniego poziomu terenu do kalenicy dachu : 3,08 m 

Kubatura 169,53 m3 

 

Opis elementów konstrukcji budynku 

 

Dach 

Płaski jednospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowe opartej na ścianach zewnętrznych podłużnych 

i płatwiach drewnianych. Krokwie o przekroju 10/10 i 10/12 w rozstawie od 75 do około 110 cm oparte 

na murłatach o przekroju 10/10 i płatwiach drewnianych 12/18 cm. Pokrycie dachu stanowi pokrycie z 

papy na deskowaniu. 

 

Ściany zewnętrzne 

wykonano jako murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubości 25 i 38 cm z tynkiem zewnętrznym. 

W pomieszczeniu nr 1 ścianę frontową zewnętrzną wykonano z desek mocowanych do słupów 

drewnianych. 

 

Ściany wewnętrzne 

wydzielające pomieszczenia wykonano z cegły ceramicznej pełnej o grubości 25 cm bez tynkowania. 
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Ściany działowe 

wydzielające pomieszczenie nr 3 wykonano z gazobetonu o grubości 6 cm z obustronnym tynkiem. 

 

Nadproża okienne i drzwiowe 

wykonano jako monolityczne żelbetowe, 

 

Mury fundamentowe 

Ceglane o grubości 25cm 

 

Dane ogólne o terenie wokół budynku 

Teren na skarpie jest nie zagospodarowany, porastają go wysokie trawy i dziko rosnące pojedyncze 

niskie krzewy. Na skutek braku ogrodzenia teren został zaśmiecony. Dziko rosnąca niska zieleń ostała 

w niedawnym okresie czasu usunięta. 

Budynek mieszkalny Nr 1 znajduje się w bliskiej odległości około 89 – 73 cm od granicy działki. Ściana 

wschodnia oraz przybudówka budynku mieszkalnego nr 2 są usytuowane w odległości około 19 cm od 

granicy działki. Na sąsiedniej działce nr 286 budynek mieszkalny nr 59 i gospodarczy są nieużywane i 

również przeznaczone do rozbiórki. 

Teren w obrębie podwórza pomiędzy budynkami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym jest płaski 

utwardzony płytami chodnikowymi, Ściana południowa budynku gospodarczego do wysokości około 

1,20 jest zagłębiona w skarpie o stosunkowo łagodnym nachyleniu. 

 

 Ze względu na zły stan techniczny budynku mieszkańcy zostali wykwaterowani, a  obiekt przeznaczony 

do rozbiórki. 

 

Przedmiot zamówienia określa: 

- projekt rozbiórki budynków przy ul. Traugutta 61 w Gdańsku  wykonany mgr   inż. Janusza 

Matyskiewicza, upr. proj. i wyk. 1241/Gd/83   

-STWIORB     

Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

Informacje dodatkowe 

Roboty budowlane prowadzone będą w oparciu o decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę dla budynków 

nr. 61, przy ul Traugutta w Gdańsku nr. WUiA-V.6741.64-2.2019.ZAL.145466 z dnia 11.06.2019r. 

 Przedmiar robót przekazany jest celem ułatwienia  wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia 

kosztorysu ofertowego lub wyceny robót i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.  

   Dokumentacja projektowa określająca przedmiot zamówienia umożliwia w pełni złożenie oferty 

zgodnie z zasadami Prawa Zamówień Publicznych. 

 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust.1  pkt.6 i 7 

ustawy. 

Zamawiający nie  zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia, jeżeli tak to które (art.36 ust. 2 pkt.10). Wykonawca może realizować przedmiot 
zamówienia przy udziale Podwykonawców.  
Zamawiający określa 10% procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie 

umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane (art.36 ust. 2 pkt. 12)  zgodnie z § 6 wzoru 

umowy 

Obowiązek zatrudnienia pracowników na umowę o pracę 

Przy realizacji Umowy Wykonawca lub zgłoszony przez niego Podwykonawca będzie stale zatrudniał 
na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań osoby 
wykonujące czynności: fizyczna realizacja prac budowlanych i rozbiórkowych oraz obsługa 
maszyn i innych sprzętów budowlanych. 
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Zamawiający zastrzega, iż całość wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy 
wykonujących czynności w ramach, o których mowa wyżej musi być im wypłacana w ramach 
stosunku pracy. Niedopuszczalne jest w szczególności wypłacanie całości lub części wynagrodzenia 
za wykonanie tych czynności na podstawie stosunku cywilnoprawnego. 

W terminie najpóźniej 7 dni przed przystąpieniem osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy 
do wykonywania czynności w ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca lub zgłoszony przez 
niego podwykonawca zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające 
spełnienie wymogów w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w ustępie 
poprzedzającym. Oświadczenie winno zawierać co najmniej następującą formułę: „Oświadczam, iż 
Pan/Pani ………………………. (imię i nazwisko), w ramach realizacji Umowy w przedmiocie: 
…………………….” jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony/określony do dnia 
……………………. przez ……………… i będzie wykonywał czynności polegające na: 
…………………………………………….” 

Niezależnie od wymogu przedstawienia oświadczenia, o którym mowa wyżej, Zamawiający może na 
dowolnym etapie realizacji Umowy żądać przedstawienia przez Wykonawcę dowodów 
potwierdzających stan zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy zgodny z 
wymaganiami Zamawiającego w razie powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości, co do 
prawdziwości lub aktualności oświadczenia, o którym mowa wyżej. Wykonawca przedkłada takie 
dowody w terminie 5 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 
do anonimizacji przekazanych dokumentów w stopniu zapewniającym ochronę danych osobowych i 
prywatność osoby fizycznej, której dane dotyczą, jednakże anonimizacji nie może prowadzić do 
uniemożliwienia Zamawiającemu weryfikacji dokumentów zgodnie z niniejszą Umową. 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień 

 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne  
 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 90 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia 

umowy. 

(UWAGA: Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert). 

2. W związku z powyższym wskazany w pkt. 1 niniejszego rozdziału termin jest terminem 

maksymalnym realizacji przedmiotu zamówienia, który każdy z Wykonawców może skrócić. 

3. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Traugutta 61, Gdańsk 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIANIA 

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

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

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

wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy to w tym okresie, jedną robotę budowlaną obejmującą rozbiórkę 
budynku na kwotę brutto nie mniejszą niż 100 000,00 PLN w ramach jednej umowy  
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oraz dysponuje osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej lub drogowej bez ograniczeń,  posiadającą aktualny wpis na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego 

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz.1186) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z dnia 2018 poz. 2272). 

 

V.1 Podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

1. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

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

z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 

1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844); 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust.1 pkt 12) do 23) oraz ust. 5 pkt 1)  Ustawy Pzp. 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o dzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12) do 23) oraz ust. 5 pkt 1) 

i 8) Ustawy Pzp, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

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

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

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

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt od 13) do 22) i ust. 5 

1) Ustawy Pzp. 

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

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

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

zamówienia. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 

wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
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2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając w ofercie zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W zobowiązaniu 

powinno być określone w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia.  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

4. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) 

podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający 

może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 

352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Zgodnie z art. 24 ust. 8 wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 

oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne 

za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

7. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp). 

8. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp – 

określone w rozdziale V niniejszej SIWZ. 

 

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSI ZŁOŻYĆ  

WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA 

 

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące 

zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

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

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

i podmiotów na rzecz których, roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
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określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji 

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

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

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty. 

b) Zamawiający żąda wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zmówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania zamawiający żąda 

złożenia na wezwanie: 

Dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy - w przypadku jeżeli 

Wykonawca nie poda w ofercie adresu internetowego wydającego dokument urzędu lub organu oraz 

dokładnych danych referencyjnych dokumentacji, a zamawiający nie będzie mógł samodzielnie 

pobrać dokumentów z ogólnodostępnych baz danych. 

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych dokumentów określa Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

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

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: 

ZP/192/055/R/19 

3. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony 

postępowania w formie pisemnej, elektronicznie (e-mail). W wypadku porozumiewania się za 

pomocą poczty elektronicznej (e-mail), każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt otrzymania poczty elektronicznej (e-mail) lub faksu. 

a) pisemnie, na adres: POLITECHNIKA GDAŃSKA Dział Zamówień Publicznych, 

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk gmach „B” pok. 212; 

b) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: dzp@pg.edu.pl 

5. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi 

na kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem. 

6. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8.00 do 15.00 jest: Małgorzata Rewucka. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wykonawcom, którym zamawiający 

przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, 

na której udostępniona jest SIWZ. 

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

mailto:dzp@pg.edu.pl
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wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której 

udostępniona jest SIWZ. 

10. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania wykonawców stają się 

integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wykonawców. 

11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży 

termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę 

informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

12. Jeżeli wprowadzona zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, 

przedłużając jednocześnie termin składania ofert, jeżeli jest to koniczne o czas niezbędny 

na wprowadzenie zmian w ofertach, zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy pzp. 

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie 

treści SIWZ. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, 
wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. 

U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Millennium 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 z dopiskiem: „Wadium – rozbiórka budynku 

przy ul. Traugutta 61 w Gdańsku-Wrzeszczu – ZP/192/055/R/19.” 

4. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał 

za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, 

że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wadium w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2 - 5 należy wnieść poprzez zdeponowanie 

za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 

11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny, Skrzydło „B”, I piętro, w dniach od poniedziałku do piątku, w 

godz. 09:00 do 13:00 lub przesłanie pocztą na adres: Kwestura Politechniki Gdańskiej, 

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

6. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2- 5 Zamawiający będzie uważał 

za skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma stosowny dokument przed upływem terminu 

składania ofert. 

7. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym 

prawem i zawierać następujące elementy: 

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

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

ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), 

2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, 

3) kwotę, 

4) termin ważności, 

5) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, bez pośrednictwa banku lub innej tego typu instytucji, 

6) być nieodwołalny, 
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7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, a także obejmować cały okres 

związania ofertą, określony w SIWZ. 

8. Zaleca się, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium (kserokopię 

gwarancji lub poręczenia albo przelew lub jego kserokopię). 

9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 

oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, 

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być 

podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, 

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, traci wadium wraz z odsetkami 

na rzecz Zamawiającego, gdy: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń i 

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

mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 

w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 

jako najkorzystniejszej.  

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

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

składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

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

zwrócić się do wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 

nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nin. rozdz., nie powoduje utraty wadium. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie 

wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 

po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę dla przedmiotu 

zamówienia. 

2. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać 

treści SIWZ. 
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3. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty oferty 

były spięte, a strony ponumerowane. 

4. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 

opisu kolumn i wierszy. 

5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą 

i czytelną techniką. 

6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

7. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie 

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 

gospodarczej (w przypadku osób fizycznych). 

Zaleca się, aby, podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej 

za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, dla ułatwienia identyfikacji, był opatrzony imienną 

pieczątką. 

8. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być złożone w oryginale lub kserokopii, poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy. 

9. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.  

10. Ofertę należy złożyć nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach (kopertach), w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert.  

11. Zewnętrzne opakowanie powinno być zaadresowane i opisane jak poniżej: 

Adres: 

Politechnika Gdańska,  

Dział Zamówień Publicznych,  

Gmach Główny skrzydło „B” pok. 212, 

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

 

Opis: „Rozbiórka budynku przy ul. Traugutta 61 w Gdańsku -Wrzeszczu – ZP/192/055/R/19” 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED 20.08.2019 r. godz.  10.30 

 

12.  Wewnętrzna koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem wykonawcy, w celu umożliwienia 

odesłania oferty bez jej otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie. 

13. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 

ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone zamawiającemu 

na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie 

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, 

a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”. 

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

osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie 

błędnego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego. 

15. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne 

udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, przygotowaniem 

i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp. 

17. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

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

podpisania nie wynika z zasady reprezentacji wskazanej we właściwym rejestrze lub ewidencji 
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działalności gospodarczej wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, 

wskazywać w szczególności: 

- wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia; 

- ustanowionego pełnomocnika; 

- zakres jego umocowania. 

Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 

przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli wymienioną(e) we właściwym rejestrze lub 

ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału 

lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający uznaje, że 

pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także czynność potwierdzania za zgodność z 

oryginałem dokumentów złożonych w formie kserokopii. 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1. W przypadku, gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie 

później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 

2. Zgodnie z tymi przepisami za tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności. 

3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: „NIE 

UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 

W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”. 

4. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu „Oferta”. W przeciwnym razie cała 

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

przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie) 

lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

5. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 

otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofercie. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, 

Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego 

z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05). 

 

ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW (KONSORCJUM) 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać 

musi następujące wymagania: 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo 

do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

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

a) postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

c) ustanowionego pełnomocnika, 

d) zakres jego umocowania. 

3. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 
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4. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 

wymienione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej. 

5. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty, musi zostać złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie 

umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

7. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda przedłożenia umowy regulującej 

współpracę wykonawców występujących wspólnie. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień 

Publicznych 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, skrzydło B, pok. 212, 

w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2019 r. o godz. 10.00 

3. Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą, (np. pocztą kurierską), o terminie jej 

złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem 

poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 

4. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 

wykonawcy. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego: Politechnika 

Gdańska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Dział Inwestycji I Remontów, Budynek Chemii 

C hala nr 3, I piętro. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwoty, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwierania ofert zamawiający poda nazwy wykonawców, ich adresy, ceny ofert oraz 

pozostałe informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. W przypadku, gdy wykonawca nie był 

obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu powyższe informacje. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

w ofertach. 

10. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

11. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

12. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające 

na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

13. Przez oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania 

matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 

14. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 24 

ust. 1 i 5 pkt 1  ustawy pzp. 

15. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
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16. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ust.1 ustawy 

pzp. 

17. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust.1 ustawy 

pzp. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Cenę oferty brutto wraz z podatkiem VAT należy podać w formularzu ofertowym załączonym do 

specyfikacji. 

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

negocjacjom i będzie wiążąca dla Stron umowy. 

4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne 

do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – warunków 

i obowiązków określonych w specyfikacji i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia 

oraz inne nie ujęte w dokumentacji projektowej a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla 

kompletności wyceny, w tym koszty robót tymczasowych, prac towarzyszących oraz koszty 

ewentualnego zajęcia pasa ruchu drogowego. 

6. Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie roboty, których wykonanie jest niezbędne przy 

realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż 

Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty. 

7. Wybrane przez wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji 

i wycenie przedmiotu zamówienia muszą posiadać co najmniej taką wartość techniczną, użytkową, 

estetyczną, jakiej wymagał zamawiający w specyfikacji oraz muszą zgodnie z prawem być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie. Rozliczenia między zamawiającym a wybranym 

wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą 

dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 

9. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy 

wersję szczegółową kosztorysu inwestorskiego, który służył wykonawcy do wyliczenia ceny oferty. 

10.  Szczegółowy kosztorys będzie służył stronom do rozliczeń finansowych realizacji zamówienia 

i będzie podstawą fakturowania częściowego. Szczegółowy kosztorys należy wykonać przy pomocy 

programu komputerowego, z podaniem wartości poszczególnych pozycji i cen jednostkowych 

pozycji, z pełnym wydrukiem obejmującym również zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i 

sprzętu. 

11. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

12. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. Powyższą informację Wykonawca powinien zawrzeć w formularzu 

oferty. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. 

2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami określonymi w art. 91 

ustawy Pzp, na podstawie niżej opisanych kryteriów oceny ofert: 
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a) PC – cena –- 60 pkt. 

b) PT - termin wykonania zamówienia – 40 pkt  

 

Kryterium „cena” będzie obliczane na podstawie następującego wzoru: 

 

60x
Cb

Cn
PC   

 

 

gdzie: 

PC – liczba punktów za kryterium cena 

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 

Cb – cena oferty badanej 

60 – waga kryterium 

 

Kryterium „termin wykonania zamówienia” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 

punktów. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 90 dni kalendarzowych 

licząc rozpoczęcie w terminie od dnia zawarcia umowy. Termin dłuższy niż 90 dni 

kalendarzowych zostanie uznany za niezgodny z SIWZ. Ocena punktowa ofert dla kryterium 

„termin realizacji zamówienia” zostanie dokonana wg wzoru: 

 

40
max

max
x

TnT

TbT
Pt




  

 

 

gdzie: 

PT – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „termin wykonania zamówienia” 

Tn – najkrótszy termin wykonania zamówienia w złożonych ofertach 60 dni kalendarzowych) 

Tb – termin realizacji zamówienia w badanej ofercie (w dniach kalendarzowych) 

Tmax – wymagany termin maksymalny (90 dni kalendarzowych) 

„40” – waga kryterium „termin realizacji zamówienia” 

 

Dla potrzeb wzoru: 

Maksymalny przyjęty termin wykonania zamówienia – 90 dni kalendarzowych – 0 pkt 

Minimalny przyjęty termin wykonania zamówienia  – 60 dni kalendarzowych – 40 pkt.  

 

W przypadku zaproponowania terminu realizacji krótszego niż 60 dni kalendarzowych, Zamawiający 

przyzna punkty jak za minimalny przyjęty termin realizacji.  

Termin realizacji zamówienia Wykonawca określa w druku „Oferta”.  

 

W przypadku nieokreślenia na druku oferty terminu wykonania zamówienia Zamawiający uzna, 

iż Wykonawca  wykona zamówienie w maksymalnym terminie tj. 90 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy. 

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów 

(PC + PT). 

 

4. W formularzu oferty załącznik nr 1, należy określić inne niż cena kryteria oceny ofert. Kryteria te 

należy określić zgodnie co do treści z ustępem 3 niniejszego rozdziału. 

5. Obliczenia zostaną dokonane przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Zamawiający wybierze ofertę, nie podlegającą odrzuceniu, która otrzyma sumarycznie najwyższą 

liczbę punktów we wszystkich kryteriach. 

7. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 
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oferty, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 

spełnia wymagania SIWZ i jest zgodna z ustawą pzp. 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający o wynikach postępowania, powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy 

złożyli oferty o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ustawy pzp. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 

bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

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

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

a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

b) przekazania kosztorysu ofertowego w wersji szczegółowej (w wersji papierowej i elektronicznej – 

edytowalnej), który służył Wykonawcy do wyliczenia ceny oferty. Szczegółowy kosztorys należy 

wykonać przy pomocy programu komputerowego, z podaniem wartości poszczególnych pozycji i 

cen jednostkowych pozycji, z pełnym wydrukiem obejmującym również zbiorcze zestawienie 

robocizny, materiałów i sprzętu; 

c) dostarczenia podpisanej przez Wykonawcę umowy, o treści wynikającej z załącznika nr 5 

do SIWZ oraz wybranej oferty. Treść umowy nie będzie podlegać negocjacjom. Osoby 

reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny dołączyć do umowy dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

d) Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej umowy ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (polisę OC). 

Oryginał dokumentów ubezpieczeniowych Wykonawca składa przed podpisaniem Umowy w 

formie i treści uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść najpóźniej 

w dniu zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10% wysokości ceny oferty. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

nr 80 1160 2202 0000 0002 9091 0512 w Banku Millennium, z dopiskiem: 

„Zabezpieczenie – rozbiórka budynków przy ul. Traugutta 61 w Gdańsku - Wrzeszczu – 

ZP/192/055/R/19.” 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; pkt 2 – 5) poprzez 

zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, I piętro 
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Gmachu „B” (budynek nr 10) Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, w 

dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 do 13:00 lub przesłanie pocztą na powyższy adres 

Kwestury Politechniki Gdańskiej, z dopiskiem: „Zabezpieczenie – rozbiórka budynków przy ul. 

Traugutta 61 w Gdańsku - Wrzeszczu – ZP/192/055/R/19.” 

4)  

5. Przedkładane poręczenie lub gwarancja musi zawierać następujące elementy: 

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

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

ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego); 

2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy; 

3) kwotę; 

4) termin ważności, obejmujący cały okres realizacji zamówienia oraz okres rękojmi za wady; 

5) mieć formę oświadczenia samoistnego, nieodwołanego, bezwarunkowego i płatnego na pierwsze 

żądanie, bez konieczności dołączania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów i wykazywania 

istnienia roszczenia; 

6) określać wygaśnięcie roszczenia w przypadku upływu terminu jego obowiązywania oraz 

zaspokojenia roszczeń Zamawiającego przez wypłatę sumy gwarancyjnej; 

7) obejmować odpowiedzialność za przypadki powodujące utratę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę, określone w art. 147 ust. 2 ustawy. 

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji lub poręczenia powinno 

wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jaki i do pozostałych członków 

konsorcjum. 

7. 100% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od 

dnia wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego 

za należycie wykonany (tj. podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy); 

 

XVI. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do SIWZ. Akceptacja treści istotnych 

postanowień umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu oferty. 

2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania 

umowy zgodnej z istotnymi postanowieniami umowy, w terminie określonym przez 

zamawiającego. 

3. Umowę podpisują upoważnieni przedstawiciele wykonawców lub pełnomocnik, jeżeli jego 

pełnomocnictwo obejmuje zakres tych czynności i jest ważne w chwili podpisania umowy. 

4. Zmiany postanowień umowy:  

5. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. Wszystkie zmiany umowy dokonywane 

są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących: 

6.1. Umowa może ulec zmianie na zasadach i w każdym przypadku określonym w art. 144 ust. 1-3 
ustawy PZP. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach 
określonych poniżej. 

6.2. Strony mogą zmienić Umowę w zakresie terminu wykonania Umowy w razie: 

a) wstrzymania lub opóźnienia realizacji robót wskutek siły wyższej – o czas,  w którym siła 
wyższa wstrzymała lub opóźniła realizację robót 

b) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych – o czas konieczny na 
wykonanie tych robót 

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych potwierdzonych danymi z IMGW, 
które uniemożliwiają lub poważnie utrudniają prowadzenie robót – o czas występowania 
takich warunków, 
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d) przestojów spowodowanych wyłącznie przez Zamawiającego lub przez osoby i podmioty 
trzecie – o czas oczekiwania na czynność Zamawiającego umożliwiającą zakończenie 
przestoju, 

e) wydania odnoszących się do Przedmiotu Umowy decyzji administracyjnych lub wyroków 
sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów lub toczących się 
ponad terminy ustawowe lub pierwotnie zakładane postępowań administracyjnych lub innego 
rodzaju procedur odnoszących się do Przedmiotu Umowy – o czas wstrzymania lub 
przedłużenia realizacji Umowy wynikającej z tych okoliczności, 

f) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód prawnych, 
formalnych lub technologicznych, w szczególności potrzeba uzyskania dodatkowych 
niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania decyzji lub pozwoleń osób trzecich lub 
właściwych organów  - o czas przedłużenia z tej przyczyny, 

g) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub kolizji 
istniejących urządzeń podziemnych lub innego rodzaju kolizji i przeszkód, niewynikających z 
dokumentacji projektowej - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy 
wynikającej z tych okoliczności, 

6.3. Niezależnie od uprawnień wynikających z ustawy PZP strony mogą zmienić Umowę w zakresie 
wynagrodzenia Wykonawcy w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych, których konieczność wykonania ujawniła się w toku prowadzenia robót i 
konieczność ich wykonania nie dała się przewidzieć przed złożeniem oferty z uwzględnieniem 
staranności wymaganej od doświadczonego wykonawcy robót budowlanych. Ustalenie zakresu 
i wartości zmiany następuje w Protokole Negocjacji oraz Protokole Konieczności zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI ustawy pzp. 

 

XVIII. PODWYKONAWSTWO   

1. Zamawiający informuje, iż nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części 

zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.  

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art. 36a ust. 1 ustawy 

Pzp).  

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

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w formularzu oferty.  

4. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania lub zaniechania.   

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a  ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż  

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6. Wykonawca zamierzający wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców lub dalszych  
podwykonawców jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo.  

7. Wykonawca przedkłada projekt umowy o podwykonawstwo przed przystąpieniem podwykonawcy 
do robót budowlanych w ramach Przedmiotu Umowy. Przedłożenie następuje poprzez przesłanie 
projektu tej umowy w wersji elektronicznej umożliwiającej edytowanie. W razie zmiany umowy 
podwykonawczej w trakcie jej realizacji, postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio. 

8. W treści przesłanego projektu Wykonawca powinien oznaczyć odmiennym kolorem czcionki lub w 
inny sposób wyraźnie oznaczyć miejsca w tej umowie, w której zawarto wymagane niniejszą Umową 
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klauzule dla umów podwykonawczych. Strony zgodnie ustalają, że przesłanie projektu umowy 
podwykonawczej bez takiego oznaczenia spowoduje przesłanie zastrzeżeń do projektu umowy i 
podwykonawca nie zostanie zaakceptowany do czasu przesłania projektu zgodnego z wymaganiami 
Zamawiającego. 

9. Niezależnie od innych postanowień Umowy, każdy projekt umowy podwykonawczej musi zawierać 
precyzyjne wskazanie szczegółowego przedmiotu tej umowy, terminu jej wykonania i wysokości 
wynagrodzenia tak za wykonanie całego przedmiotu umowy podwykonawczej, jak i za jej 
poszczególne elementy. Z projektu tego jasno musi wynikać, iż swoim przedmiotem umowa 
podwykonawcza obejmuje wyłącznie roboty wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy. Brak ww. 
elementów w projekcie umowy podwykonawczej uprawnia Zamawiającego do zgłoszeniu sprzeciwu 
wobec realizacji umowy przez takiego podwykonawcę. 

10. Niezależnie od innych postanowień Umowy Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania projektu 
umowy zgłasza pisemne, pod rygorem nieważności, według swojego wyboru zastrzeżenia lub 
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
szczególności jeżeli: 

a) W treści umowy podwykonawczej nie zostanie wskazane, iż jest ona realizowana wyłącznie celem 
realizacji robót budowlanych w ramach Przedmiotu Umowy; 

b) Z treści umowy podwykonawczej wynikać będą inne świadczenia niż roboty budowlane 
realizowane w ramach Przedmiotu Umowy; 

c) W umowie podwykonawczej przyjęto kosztorysowy system obliczania wynagrodzenia 
podwykonawcy; 

d) W umowie podwykonawczej wskazano wyższe stawki wynagrodzenia za realizację zlecanego 
elementu robót niż stawki wynikające z oferty Wykonawcy; 

e) W umowie podwykonawczej nie przewidziano obowiązku po stronie podwykonawcy do 
zatrudniania na podstawie stosunku pracy przy realizacji czynności, o których mowa w niniejszej 
Umowie lub nie przewidziano sankcji za niespełnienie tego obowiązku, jak również nie umożliwiono 
Zamawiającemu mechanizmów kontrolnych analogicznych jak w niniejszej Umowie; 

f) W umowie podwykonawczej nie zawarto uprawnienia dla podwykonawcy do występowania do 
Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, wystawionych 
Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności; 

g) W umowie podwykonawczej nie zastrzeżono, iż w ramach płatności bezpośredniej, o której mowa 
wyżej, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty wyłącznie należności głównej, bez 
odsetek i innych należności ubocznych; 

h) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawczy z umowy podwykonawczej będzie dłuższy niż 30 
dni od doręczenia faktury/rachunku; 

i) W umowie podwykonawczej przewidziane zostanie zatrzymanie jakiejkolwiek części 
wynagrodzenia podwykonawcy na okres gwarancji lub rękojmi lub przewidziana zostanie inna 
forma zatrzymania tzw. kaucji gwarancyjnej; 

j) Dla sporów o zapłatę z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego (inwestora) za zapłatę 
wynagrodzenia podwykonawcy nie będzie wskazany sąd siedziby Zamawiającego jako wyłącznie 
właściwy; 

k) W umowie podwykonawczej uwarunkowano płatność na rzecz podwykonawcy za wykonane roboty 
od odbioru tych robót przez Zamawiającego lub od jakiejkolwiek innej czynności Zamawiającego; 

l) W umowie podwykonawczej nie nałożono na podwykonawcę obowiązku i sankcji na naruszenie 
tego obowiązku, składania oświadczeń w przedmiocie uregulowania przez Wykonawcę należności 
wobec podwykonawcy za zrealizowane roboty; 

m) W umowie podwykonawczej nie zawarto zgody podwykonawcy na to, by bezpośrednia zapłata 
Zamawiającego dotyczyła wyłącznie należności wynikających z umowy podwykonawczej i 
powstałych po jej zawarciu; 

n) Suma wynagrodzeń brutto z umów podwykonawczych osiągnie poziom wyższy, niż wynagrodzenie 
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, 
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o) Termin realizacji umowy przez podwykonawcę wykracza poza termin realizowany umowy przez 
Wykonawcę; 

i. Umowa podwykonawcza nie spełnia innych niż wyżej wymieniony postanowień SIWZ; 

11. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartych 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz ich zmian w terminie 7 
dni od ich zawarcia. Przedłożona kopia musi być zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiającego 
wzorem. 

12. Szczegółowe regulacje dotyczące realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców zostały 

opisane w §10 wzoru umowy stanowiącym załącznik do SIWZ 

 

13. Określenie informacji o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 

które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi 

przekładania zamawiającemu (art.36 ust.2 pkt. 11 lit b): 

Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wykonywane w ramach 
Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości wynagrodzenia brutto podwykonawcy mniejszej niż 50 000 zł z tym jednak zastrzeżeniem, 
iż jeśli Wykonawca zawiera z Podwykonawcą kilka umów dostawy lub umów o świadczenie usług, 
których łączna wartość w całym okresie realizacji Umowy przekracza 50 000 zł, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem wszystkich zawartych 
z tym Podwykonawcą umów podwykonawczych. Przedłożenie umów podwykonawczych następuje 
wówczas w terminie 7 dni od zawarcia umowy, której wartość spowodowała przekroczenie kwoty 
50 000 zł z całej ciągu umów z tym podwykonawcą. 
 

 

XIX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje: 

3.1. Zawarcia umowy ramowej; 

3.2. Udzielenia zamówień uzupełniających; 

3.3. Przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 

3.4. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 

3.5. Składania ofert w postaci elektronicznej. 

 

XX. RODO 

1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

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”, 
Zamawiający informuje, że:  
 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą  
w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12; 

 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, 
tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl; 

 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/192/055/R/19, na 
rozbiórkę budynków przy ul. Traugutta 61 w Gdańsku – Wrzeszczu, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

mailto:iod@pg.edu.pl
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d) 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 ze zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;  

  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania tj. co najmniej do dnia 30.09.2023r.; 

 

f) 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; 

 

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

h) posiada Pani/Pan: 
 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(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); 

 

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

 

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

i) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

Dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których 

mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz 97 ust. 1a ustawy Pzp: 

1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy 
przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do 
żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty 
postępowania  o udzielenie zamówienia); 

2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych 
osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu 
zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia. 
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 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty; 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

4. Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa  

5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy wraz z załącznikami; 

6. Załącznik nr 6 – Przedmiar robót; 

7. Załącznik nr 7 – STWiORB; 

8. Załącznik nr 8 – decyzja Prezydenta Miasta Gdańska o pozwoleniu na rozbiórkę budynków. 

 


