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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Politechnika Gdańska 

ul. Gabriela Narutowicza 11/12  

80-233 Gdańsk  

NIP 584-020-35-93 

REGON 000001620 

Rodzaj Zamawiającego: Uczelnia publiczna 

Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. 

 

 

Postępowanie prowadzi 

 

Politechnika Gdańska 

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 

ul. Gabriela Narutowicza 11/12  

80-233 Gdańsk 

tel. (58) 347-24-19, 347- 24- 86 

Godziny pracy: 700 -1500 od poniedziałku do piątku. 

Adres strony internetowej: http://www.pg.edu.pl, http://www.dzp.pg.edu.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

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 

(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, aktami wykonawczymi 

do ustawy Pzp oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”. 

 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz 
aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. 
poz. 374 ze zm.). 

 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę w zakresie 

nieuregulowanym w ustawie Pzp stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (tj. z 2019r., poz. 1145 ze zm.). 

 

4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w związku z art. 6a ustawy Pzp. 

http://www.pg.edu.pl/
http://www.dzp.pg.edu.pl/
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5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,  

w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń przed 

Działem Zamówień Publicznych) oraz na stronie internetowej: www.dzp.pg.edu.pl. 

 

III. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni drogi 
wewnętrznej: ulicy Spokojnej  w miejscowości Kartoszyno w celu przygotowania 
odcinków doświadczalnych dla potrzeb programu SEPOR- etap IV. 
 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, składających się z dwóch 
następujących zadań: 

 
2.1. Wykonanie remontu nawierzchni  drogi wewnętrznej – ulicy Spokojnej- w Kartoszynie,   
      wraz z ułożeniem testowanej poroelastycznej warstwy ścieralnej (Zadanie I).  
        

 
1) Zakres prac budowlanych w ramach zadania I obejmuje: 

 
a)  opracowanie, zatwierdzenie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, 

uwzględniającej wymagania zarządcy drogi (tj. Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej) oraz odpowiednich organów zarządzających i kontrolujących ruch na 
przyległych drogach powiatowych. Organizacja ruchu musi uwzględniać konieczność 
ewentualnych objazdów na czas całkowitego zamknięcia fragmentu remontowanej 
drogi wewnętrznej. 
 

b) transport wszystkich niezbędnych maszyn i urządzeń na budowę, wraz z ich 
odwiezieniem po wykonaniu prac. 
 

c) frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej o głębokości średniej 5 cm w celu 
uzyskania jednostronnego spadku poprzecznego o wartości 2% oraz włączeń do 
istniejącej nawierzchni na początku i na końcu odcinka doświadczalnego 

 
d) oczyszczenie odsłoniętej, istniejącej podbudowy z piasku otaczanego asfaltem  

i skropienie jej emulsją asfaltową modyfikowaną. 
 

e) ułożenie warstwy wiążącej grubości 8 cm z: (1) mastyksu grysowego SMA 11  
z asfaltem modyfikowanym 45/80-55 dla ruchu KR5-7 lub (2) z asfaltu porowatego PA 
11 z asfaltem modyfikowanym 45/80-55 dla ruchu KR3-7. 
 

f) frezowanie profilowe nowo ułożonej warstwy wiążącej z mieszanki SMA (głębokość 
0,5 – 1 cm) w celu uzyskania zębatej tekstury górnej powierzchni warstwy wiążącej, 
oczyszczenie i skropienie jej emulsją asfaltową modyfikowaną (warstwa wiążąca  
z asfaltu porowatego bez frezowania, ale ze skropieniem). 
 

g) ułożenie warstwy ścieralnej grubości 3,5 cm z mieszanki poroelastycznej z asfaltem 
wysokomodyfikowanym 45/80-80. 

 

http://www.dzp.pg.edu.pl/
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h) umocnienie poboczy destruktem asfaltowym na szerokości 0,75 m i przy grubości 
warstwy destruktu ok. 10 cm (destrukt pozyskany w trakcie frezowania istniejącej 
nawierzchni). 

 
2) Termin realizacji prac dotyczący Zadania I – maksymalnie do 60 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
 

2.2 Odtworzenie tradycyjnej nawierzchni asfaltowej po zakończeniu testowania (Zadanie 
II): 
 

1)Zakres prac budowlanych w ramach zadania II obejmuje:  
 
a) opracowanie, zatwierdzenie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, 

uwzględniającej wymagania zarządcy drogi (tj. Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej) oraz odpowiednich organów zarządzających i kontrolujących ruch na 
przyległych drogach powiatowych. Organizacja ruchu musi uwzględniać konieczność 
ewentualnych objazdów na czas całkowitego zamknięcia fragmentu remontowanej 
drogi wewnętrznej. 
 

b) transport wszystkich niezbędnych maszyn i urządzeń na budowę, wraz z ich 
odwiezieniem po wykonaniu prac. 
 

c) frezowanie nawierzchni poroelastycznej w celu odsłonięcia powierzchni warstwy 
wiążącej z mastyksu grysowego SMA i asfaltu porowatego. 

 
d) frezowanie warstwy wiążącej z asfaltu porowatego i zastąpienie jej tradycyjną 

warstwą wiążącą grubości 8 cm z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 35/50 dla 
ruchu KR3-4. 
 

e) oczyszczenie warstwy wiążącej i skropienie jej emulsją asfaltową modyfikowaną. 
 

f) ułożenie na całej długości odcinka testowego warstwy ścieralnej grubości 4 cm  
z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem modyfikowanym 45/80-55 dla ruchu KR3-4. 
 

 
2) Termin realizacji prac dotyczący Zadania II tj. usunięcie warstwy poroelastycznej 

 i ułożenie tradycyjnej warstwy ścieralnej – do dwóch tygodni od momentu wydania 

takiego polecenia przez Zamawiającego, przy czym polecenie to zostanie wydane 

najpóźniej do 15 maja 2021r. (tzn. graniczny końcowy termin realizacji całości umowy  

i data złożenia faktury końcowej to 31 maja 2021 r.). Zamawiający zastrzega, że termin 31 

maja 2021 r. może zostać przesunięty w przypadku uzyskania decyzji z instytucji finansującej 

(NCBiR) o wydłużeniu realizacji całego programu badawczego. Przesunięcie to nie będzie 

jednak dłuższe, niż do 31 grudnia 2021 r. 

 
3. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia realizowane będą na potrzeby 

projektu badawczego pn. SEPOR „Bezpieczna, proekologiczna, poroelastyczna 

nawierzchnia drogowa” w ramach ogólnego strategicznego programu badań naukowych  
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i prac rozwojowych ”Nowoczesne technologie materiałowe”- TECHMATSTRATEG, który 

jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (umowa  

nr TECHMATSTRATEG1/347040/17/NCBR/2018) realizowanego na Wydziale Inżynierii 

Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.  

 

4. Do wykonania zamówienia Wykonawca musi dysponować wytwórnią mieszanek 

mineralno-asfaltowych o działaniu cyklicznym, z automatycznym komputerowym  

sterowaniem  produkcji. Wytwórnia musi być wyposażona w system podawania do 

mieszalnika granulatu gumowego bez jego przechodzenia przez bęben suszarki. 

Wytwórnia musi być położona w odległości nie większej niż 70km od miejscowości 

Kartoszyno. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do wpisania w formularzu oferty adresu wytwórni mieszanek.  

 
5. Szczegółowy zakres prac i technologia prac opisane są w: 

-  dokumentacji technicznej 

- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanej dalej 

STWiORB 

 

6. Wraz z SIWZ Zamawiający przekazuje przedmiar robót. Przedmiar robót przekazany 

jest wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia kosztorysu 

ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. 

 

7. Dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia, może wskazywać dla niektórych 

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

względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność opisania za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń. Określone w dokumentacji materiały, urządzenia lub 

technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane 

przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia lub technologie 

równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej równych 

lub wyższych (tzn. nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji projektowej stanowiącej 

opis przedmiotu zamówienia.  

 
Wykazanie równoważności, tj. spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego  

w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 

Zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi 

gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań projektowych, które projekt realizuje,  

a ich zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi urządzeniami, 

wyrobami i technologią. Wykonawca ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie 

materiały, urządzenia lub technologie zostały zamienione i podać jakie w ich miejsce 

proponuje, podając ich parametry techniczne. 

 
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych w niniejszej SIWZ, w dokumentacji oraz we wzorze umowy, stanowiącym 

załącznik nr 4 do SIWZ. 
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9. Wybrane przez Wykonawcę materiały, wyroby i urządzenia do zastosowania przy 

realizacji i wycenie przedmiotu zamówienia muszą posiadać co najmniej taką wartość 

techniczną, użytkową, estetyczną jakiej wymagał Zamawiający w specyfikacji technicznej 

oraz muszą zgodnie z prawem być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 

10. Kod wg CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 
11. Zamawiający wymaga dla zakresu robót obejmujących Zadanie II (tj. odtworzenia 

tradycyjnej nawierzchni asfaltowej) udzielenia gwarancji na okres minimum 36 

miesięcy, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego 

wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego. 

 

 
 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 

PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB 

WYKONUJĄCYCH WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI W 

ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zgodnie z art. 29 ust.3a ustawy Pzp  Zamawiający wymaga, aby przy realizacji umowy 
Wykonawca lub zgłoszony przez niego Podwykonawca stale zatrudniał na podstawie 
stosunku pracy w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań osoby 
wykonujące czynności:  fizyczna realizacja robót budowlanych, operowanie 
sprzętem budowlanym. 
 

2. Zamawiający zastrzega, iż całość wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie 
stosunku pracy wykonujących czynności w ramach niniejszej umowy, 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.  
 

3. Wykonawca w terminie najpóźniej 7 dni przed przystąpieniem osób zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy do wykonywania czynności w ramach przedmiotu umowy, 
zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnienie 
wymogów w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w ust.2 
niniejszego rozdziału.  

     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: …………………………………………….”  

 
4. 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 
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mowa wyżej. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia takich dowodów  
w terminie 5 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.  
 
Dowodami potwierdzającymi spełnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę są: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. 

2) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę zanonimizowaną kopia umowy/umów o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy.  
W każdej kopii umowy(ów) muszą być wskazane: imię i nazwisko pracownika (nie 
podlega anonimizacji), data zawarcia umowy, rodzaj umówionej pracy oraz rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu. 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy 

4) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, przy czym imię i nazwisko nie podlega 
anonimizacji. 

 
5. W razie uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom, o których mowa wyżej, Zamawiający 

niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych za stwierdzone uchybienie 
zgodnie z postanowieniami umowy, wzywa Wykonawcę do usunięcia uchybienia 
wyznaczając mu w tym celu termin nie krótszy niż 7 dni. Niedotrzymanie powyższego 
terminu uprawnia Zamawiającego do ponownego naliczenia kary umownej za uchybienie 
w wysokości określonej w umowie.  
 

6. Z tytułu niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w ust.1 Zamawiający przewiduje kary umowne określone w §15 wzoru umowy, 
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

 
7. Wykonawca może zastąpić osobę(y) skierowane przez Wykonawcę do wykonywania 

czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, pod warunkiem, że zostaną 
spełnione wszystkie wymagania dotyczące sposobu zatrudnienia na okres realizacji 
przedmiotu umowy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni roboczych oraz 
przedłożenia kopii umowy (ów) o pracę. 

 
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się 
na: 

Rozpoczęcie robót-  niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy  

Zakończenie robót- do dnia do 31 maja 2021. 

2. Niezależnie od terminów, o których mowa w ust. 1 strony ustalają następujące 
terminy pośrednie zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie zadania I- do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

Wykonanie zadania II- maksymalnie do 14 dni od momentu wydania pisemnego 
polecenia realizacji przez Zamawiającego, przy czym polecenie to zostanie 
wydane najpóźniej do 15 maja 2021r.   

Uwaga: Termin wykonania robót w ramach Zadania I jest jednym z kryteriów oceny 
ofert i podlega ocenie punktowej zgodnie z rozdz. XX SIWZ. Maksymalny, wymagany 
termin wykonania robót  to 60 dni kalendarzowych, który każdy z Wykonawców może 
skrócić, za co otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z kryteriami oceny ofert. 

VI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH 

    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

VII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA  W 

ART. 67 ust. 1 pkt 7, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH 

ZAMÓWIEŃ 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania wskazanych zamówień. 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERT WARIANTOWE WRAZ Z 

WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB 

DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 24 ust. 5 USTAWY PZP.  

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
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a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

   Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: 

- Wykonawca wykaże, wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 
roboty polegające na: układaniu mieszanek mineralno-asfaltowych typu SMA z asfaltem 
modyfikowanym o wartości co najmniej 200 000 złotych brutto każda oraz co najmniej 1 
robotę polegającą na: układaniu poroelastycznych mieszanek mineralno-asfaltowo-
gumowych o wartości co najmniej 100 000 złotych brutto każda. 
 
oraz 
 
- dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę, do realizacji zamówienia publicznego, 
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia tj.:  co najmniej jedną osobą  
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami- w specjalności drogowej bez 
ograniczeń 
 

Uwaga: Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie, uprawnienia do sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. 
 

W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami 
skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 

września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., 

poz.1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r 

poz. 148), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy  

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych  
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz.220). 
 

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 

2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019r. 
poz.1117) osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: 
a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 

równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych 
do kierowania robotami budowlanymi, oraz 

b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku 
decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych- zostały spełnione w stosunku do tych osób 

wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.  
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o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące 

świadczenia usług transgranicznych. 
 

- dysponuje:  
• min. 1 układarką gąsienicową, z automatycznym sterowaniem niwelety oraz 
możliwością zablokowania wysokości stołu w jednej pozycji podczas chwilowego postoju  
w trakcie układania  
• min. 2 walcami stalowymi gładkimi średnimi lub ciężkimi z możliwością wibracji  
    i oscylacji  

 min. 1 walcem gładkim lekkim (chodnikowym) z możliwością wibracji 
 

2. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonana 

będzie na podstawie informacji zawartych w złożonych przez Wykonawcę dokumentach 

 i oświadczeniach wymienionych w rozdziale X ust.9 lit. a-c SIWZ, zgodnie z formułą 

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

że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Niewykazanie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia.  

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania  

o udzielenie zamówienia 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 2019 r. poz. 498 ze zm.). 

6. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 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 2019 poz. 369 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba ze wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. 

7. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 
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a)  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz.   

    IX ust. 1 pkt. 2) lit.c niniejszej SIWZ 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. 

 

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni   

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając  zobowiązanie tych podmiotów (wraz z ofertą) 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

W powyższym dokumencie należy określić w szczególności:  

-  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu  
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy   
  wykonywaniu zamówienia  
-  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  
 

Pisemne zobowiązanie podpisane przez podmiot trzeci (w oryginale) Wykonawca składa wraz 
z ofertą w oświadczeniu, stanowiącym zał. nr 11 do SIWZ (*jeśli dotyczy) 

 
c) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13–22 i ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp.  

 
d)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

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

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

e)Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w  ust.7, 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:  

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

   -  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli   

      wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w rozdziale IX ust.1   

      pkt.2 lit.c) 

 

f)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także oświadczenia, stanowiące zał. 

2A i 2B do SIWZ, dotyczące tych podmiotów. 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje 

dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający zamieścił  

w rozdziale XVI ust. 23 SIWZ.  
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X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA.  

1. Do oferty (w terminie składania ofert) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne 
na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu z postępowania (wzór stanowi załącznik nr 2B do SIWZ)  
i spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2A do 
SIWZ).   

2. W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
Zamawiający może żądać dokumentów, o których mowa w rozdz. X ust. 1 i 8. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia  
o którym mowa w rozdziale X ust. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym 
mowa w rozdziale X ust. 1 niniejszej SIWZ. 

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp , Wykonawca  w terminie 3 dni od  dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 
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 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 3 do SIWZ. Zamawiający udostępni edytowalną wersję załącznika w formacie .doc  
i w formacie .pdf wraz z informacją z otwarcia ofert. 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca  nienależący do żadnej grupy 

kapitałowej złożył wraz z ofertą oświadczenie, iż wogóle nie należy do żadnej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (t. j. Dz. U. 2019 poz. 369 ze zm.), co będzie oznaczało brak powiązania  

z innymi Wykonawcami skutkującego zakłóceniem konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia.  

6. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, 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 
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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. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 

8.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
zamawiający żąda:  

a) żąda odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

W przypadku dostępności powyższych dokumentów, w formie elektronicznej, pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

dokumenty. 

9. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności zawodowej i technicznej Zamawiający żąda: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

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

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

i podmiotów na rzecz których, roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

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

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych 

należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.  

 

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 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. Wykaz osób należy sporządzić wg wzoru stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ. Do 

wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania 

robotami budowlanymi przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, o których 

mowa w rozdz. IX. ust.2 lit. c). 
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10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także 
dokumenty, o których mowa w rozdz. X ust. 1 i 8 powyżej dotyczący tych podmiotów.  

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa  w pkt 8 lit. a) 
niniejszego rozdziału - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

12. Dokumenty o których mowa w ust.11 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

13. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. 11 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 12 
niniejszego rozdziału stosuje się. 

XI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSI ZŁOŻYĆ 

WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA JAKO 

NAJKORZYSTNIEJSZA. 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w rozdz. X ust. 9. 

2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe 

informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 

XII. ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

1. W postępowaniu dokumenty i oświadczenia składa się w formie pisemnej.   

2. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie 

klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje 
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przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzanych w postaci 

papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno 

być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną 

pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Jeżeli do 

reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie 

dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

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

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,  Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą.  

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

polski.  

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w  rozdziale X ust. 1 i 4 

niniejszej SIWZ albo oświadczeń lub dokumentów określonych przez Zamawiającego  

w rozdz. X ust.  9 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do 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. 

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

8. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,  

wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

 

XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 
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1. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.dzp.pg.edu.pl : 

1) Ogłoszenie o zamówieniu - od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych; 

2) specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych; 

3) informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych; 

4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie SIWZ; 

5) zmiany dotyczące treści SIWZ; 

6) informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – niezwłocznie po otwarciu 

ofert; 

7) informacje zgodne z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp – po wyborze oferty. 

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej,  

w języku polskim. 

3. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione formy komunikacji z Wykonawcami: 

1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 695) na adres: Politechnika 

Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 

Gdańsk, Gmach Główny PG, Skrzydło B (budynek nr 10), parter, pok. 010; 

2) osobiście (doręczenie przesyłki, zapytania, oferty) - adres jak wyżej; 

3) za pośrednictwem posłańca – adres jak wyżej; 

4) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.344) – adres 

skrzynki e-mail: szp@wilis.pg.gda.pl 

         z uwzględnieniem wymogów, ustanowionych poniżej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem 

telefonu. 

5. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty, oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w rozdz. IX ust. 1 i 4 oraz w rozdz. X ust. 1 (również w przypadku ich złożenia  

w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) Zamawiający dopuszcza 

ich złożenie jedynie w formie pisemnej: 

1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 695) na adres: Politechnika 

http://www.dzp.pg.edu.pl/
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Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 

Gdańsk, Gmach Główny PG, Skrzydło B (budynek nr 10), parter, pok. 010; 

2) osobiście (doręczenie przesyłki, zapytania, oferty) - adres jak wyżej; 

3) za pośrednictwem posłańca – adres jak wyżej. 

Zamawiający nie dopuszcza ich złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 

faksu. 

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

informacje 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. W przypadku przekazywania 

dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dowód transmisji danych 

oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez 

Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 

7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy (numerem referencyjnym) określonym w SIWZ. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres: 

szp@wilis.pg.gda.pl) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielenia wyjaśnień. 

9. 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.  

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na 

której udostępniona jest SIWZ.  

11. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają  

się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

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

o którym mowa w ust. 9 powyżej.  

13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

14. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Julia Olszewska – pracownik 

Sekcji Zamówień Publicznych WILiŚ, e-mail: szp@wilis.pg.gda.pl, w dniach pn.- pt.  

w godz. 700-1500.  

mailto:szp@wilis.pg.gda.pl
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15. 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. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania 

ofert wadium w wysokości:13.000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy 00/100) 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa 

w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 

1) 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).  

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 w Banku Millenium S.A. O/Gdańsk,  

z dopiskiem: „WADIUM – Remont nawierzchni drogi wewnętrznej: ulicy Spokojnej  

w miejscowości Kartoszyno w celu przygotowania odcinków doświadczalnych dla potrzeb 

programu SEPOR- etap IV, ZP 11/WILIŚ/2020, CRZP 153/002/R/20” 

 

Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą 

wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

Zamawiający zaleca, aby kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu 

elektronicznego załączyć do oferty. 

 

3. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie  

z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej 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 
dokument: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont 
nawierzchni drogi wewnętrznej: ulicy Spokojnej w miejscowości Kartoszyno w celu 
przygotowania odcinków doświadczalnych dla potrzeb programu SEPOR- etap IV, CRZ 
153/002/R/20; 

3) kwotę;  
4) termin ważności, obejmujący cały okres związania ofertą, określony w SIWZ; 
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5) mieć formę oświadczenia samoistnego, bezwarunkowego, nieodwołalnego, płatnego na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności dołączania jakichkolwiek 
dodatkowych dokumentów i wykazywania istnienia roszczenia, zobowiązania gwaranta 
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji; 

6) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 
przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; określać przypadki 
wygaśnięcia roszczenia 
 

4. Nieprawidłowe wniesienie wadium będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 

 

5. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1-2  

i 4 ustawy Pzp.  

 
6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę w sytuacji 

określonej w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 
 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 
ust.4a i ust. 5 ustawy Pzp. 

 
8. W przypadku składania dokumentu przedłużającego ważność gwarancji wadialnej  

i poręczeń znajdują zastosowanie  zasady, które obowiązują Wykonawcę w przypadku 

wnoszenia wadium przed terminem składania ofert. 

9. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium.  

 

 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą  przez okres 30 dni tj. do dnia 26.08.2020 

Bieg terminu związania ofertą 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 wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie 

wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.   

1. Na ofertę składają się następujące oświadczenia i dokumenty: 

                                  Składane w terminie składania ofert 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1  do SIWZ;  
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2) oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzone z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2A i 2B do SIWZ, z zastrzeżeniem postanowień rozdz. IX ust. 2  

i rozdz. XV ust. 23 pkt 5 niniejszej SIWZ; 

3) opcjonalnie, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu 

Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku 

Wykonawców składających ofertę wspólną; 

Składane po terminie składania ofert – „do 3 dni” (art. 24 ust. 11 ustawy Pzp) 

4) 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, z zastrzeżeniem postanowień rozdz. XV ust. 23 pkt 5 niniejszej 

SIWZ; 

Składane na wezwanie Zamawiającego 

5) dokumenty, o których mowa w rozdziale X. ust.  9 lit. a-c.  

2. 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.  

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

polski.  

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

5. 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 rozdziale XII niniejszej SIWZ. 

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym 

zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 

opisaną propozycję i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie większej liczby ofert 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

7. 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. 

8. 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 (t. j. 

Dz. U. z 2019r. poz. 1010 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, 
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że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zamawiający informuje o zmianie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej  

w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z  2019r. poz. 1010 ze zm.). 

Link do strony: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930470211 

9. 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. 

10. 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. 

11. Oferta Wykonawców  ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie 

musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców. 

Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) 

b) oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

W treści pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich pełnomocnika. 

3) W ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne powinien 

być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem. Wszelka 

korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

4) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy z nich nie 

może podlegać wykluczeniu z postępowania i odrębnie musi wykazać to  

w postępowaniu, analogicznie jak Wykonawca składający ofertę samodzielnie. 

5) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

składa oświadczenia, o których mowa w rozdz. IX ust. 1 i 4. 

6) Dokumenty wspólne np. formularz ofertowy, opis przedmiotu zamówienia, itp. składa 

pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę 

wspólną. 
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7) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 

„Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

8) Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądać przedstawienia umowy regulującej 

współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

9) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 

Wspólnicy spółki cywilnej ubiegający się o zamówienie muszą wyznaczyć pełnomocnika 

do jej reprezentowania. 

10) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zobowiązań.  

11) W przypadku podpisania oferty przez wszystkich wspólników spółki cywilnej art. 23 ust. 

2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania. 

12) Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę w formie pisemnej . 

13) 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. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający 

jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem 

imienia i nazwiska). Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 

lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest 

łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 

wszystkie te osoby. 

14) 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. 

Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej i 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 centralnej ewidencji i informacji o 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. 

15) Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej 

złożeniem  

- poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem 
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czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania 

poprawki.  

16) Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się 

przed upływem terminu otwarcia ofert. 

17) Zaleca się, aby w celu przypadkowego zdekompletowania oferty Wykonawca 

zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

18) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu zawierającego co najmniej oznaczenie firmy i siedziby. 

19) 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: Oferta na Remont nawierzchni drogi 

wewnętrznej: ulicy Spokojnej w miejscowości Kartoszyno w celu przygotowania 

odcinków doświadczalnych dla potrzeb programu SEPOR- etap IV, Oznaczenie sprawy 

(numer referencyjny): ZP 11/WILiŚ/2020, CRZP 153/002/R/20.  Nie otwierać przed 

28.07.2020 r. o godz. 12:15. 

 

i być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

20) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę.  

21) 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: Oferta na 

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej: ulicy Spokojnej w miejscowości Kartoszyno w 

celu przygotowania odcinków doświadczalnych dla potrzeb programu SEPOR- etap IV. 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP 11/WILiŚ/2020, CRZP 153/002/R/20. 

Nie otwierać przed 28.07.2020 r. o godz. 12:15. 

 

i być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

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. 

22) 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: 
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Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na: Oferta na 

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej: ulicy Spokojnej w miejscowości Kartoszyno w 

celu przygotowania odcinków doświadczalnych dla potrzeb programu SEPOR- etap IV. 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP 11/WILiŚ/2020, CRZP 153/002/R/20.  

Nie otwierać przed 28.07.2020 r. o godz. 12:15. 

 

i być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis 

Wykonawcy. 

23) 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. 

 

 

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Miejsce i termin składania ofert:  

1) miejsce składania ofert: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,  

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny PG, Skrzydło B (budynek  

nr 10), parter, pok.010,  

2) termin składania ofert: do dnia 28.07.2020 r., do godz. 12:00. 

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. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w ust. 1 pkt. 2) niniejszego rozdziału zostanie 

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

4. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

1) miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,  

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny PG, Skrzydło B (budynek  

nr 10), parter, pok.03,  

2) termin otwarcia ofert: w dniu 28.07.2020 r. o godz. 12:15.  

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,  
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a Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej 

złożenia.  

6. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich 

nienaruszalność. 

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

na sfinansowanie zamówienia. 

8. 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. 

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Wykonawca określa cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia wynikające zarówno z dokumentacji będącej załącznikami do SIWZ, 
warunków i obowiązków określonych w SIWZ i we wzorze umowy, jak własnej wiedzy 

i doświadczenia oraz inne nieujęte w dokumentacji postępowania a konieczne z punktu 
widzenia Wykonawcy dla kompletności wycen, w tym koszty robót tymczasowych i prac 
towarzyszących. 

3. Cena oferty będzie stanowić wynagrodzenie ryczałtowe.  

4. 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. 

5. Wykonawca krajowy oblicza cenę oferty z podatkiem VAT. 

6. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z przepisami prawa. 

7. Wykonawca zagraniczny, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich 

oblicza cenę oferty bez podatku VAT. 

8. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w krajach trzecich (poza Unią Europejską) 

obliczając cenę oferty uwzględnia w niej cło oraz koszty obsługi celnej (baza dostaw wg 

Incoterms 2010 DDP – z wyłączeniem podatku VAT). 

9. Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia a nieuwzględnione  

w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.  

10. Jeżeli zaoferowana cena oferty lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie  

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się  

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, zgodnie  
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z art. 90 ustawy Pzp.  

11. Cenę należy podać liczbowo, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić  

w górę). 

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

13. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które 

na mocy odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, 

Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne 

zobowiązany będzie doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający 

Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów. 

14. 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.  

15. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

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

dla zawieranej umowy. 

17. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN. 

18.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 

 

XIX. INFORMACJE DOTCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

 

1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy 

bilans punktów w kryterium: cena oferty oraz  termin wykonania robót dla zadania I  
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2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Cena oferty – 60 pkt. 

Termin wykonania robót dla Zadania I - 40 pkt 

 

 

3.  Sposób i zasady oceny ofert wg poszczególnych kryteriów 

 

1)   Kryterium: cena oferty (C) 

a) W ramach kryterium cena oferty Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt. 

b) Ocenie podlega cena brutto oferty w PLN. 

c) Ofercie z najniższą ceną spośród nieodrzuconych ofert Zamawiający przyzna 

maksymalną liczbę punktów – 60 pkt. 

d) Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru: 

 

 𝑪 =
𝐂𝐧

𝐂𝐛
  x 60   

gdzie:  

C – liczba punktów przyznanych w kryterium cena oferty 

Cn – najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert 

Cb – cena oferty badanej 

60- waga kryterium 

 

e) Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.  

 

2)  Kryterium: termin wykonania robót (T)- dotyczy Zadania I  

a) W ramach kryterium termin wykonania robót Wykonawca może otrzymać 

maksymalnie 40 pkt. 

b) Ocenie podlega termin wykonania robót wyrażony w dniach kalendarzowych, 

wynikający z oferty złożonej przez Wykonawcę. 

c) Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg poniższych 

zasad: 

za zaoferowanie terminu wykonania robót  60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy  Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

za skrócenie terminu wykonania robót do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy Wykonawca otrzyma 20 pkt. 

za skrócenie terminu wykonania robót do 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy Wykonawca otrzyma 40 pkt. 

 

d) W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jednoznacznie terminu wykonania robót, 

Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny, wymagany termin 

wykonania robót  do 60 dni kalendarzowych. 

e) Minimalny punktowany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 20 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 
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f) W przypadku zaoferowania terminu wykonania robót powyżej 60 dni 

kalendarzowych oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

 

4. Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

 

5. Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach 

oceny ofert. Maksymalnie oferta Wykonawcy może uzyskać 100 pkt. 

 

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 kryterium wyboru. 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty spośród wszystkich ofert 

niepodlegających odrzuceniu, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera 

ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wzywa 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. 

8. W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego 

zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający 

może dokonać ponownej oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu wraz z 

przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwać kolejnego Wykonawcę, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia stosownych 

dokumentów. Jeżeli zachodzą okoliczności przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp 

Zamawiający unieważni postępowanie. 

 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. 

2. 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. 

3. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 

uzupełnioną o dane wynikające z oferty umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy,  

a Wykonawca odeśle Zamawiającemu podpisane egzemplarze. Po podpisaniu  umowy 

przez Zamawiającego odpowiednia liczba egzemplarzy zostanie odesłana do Wykonawcy. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy 
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przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego zał. nr 4 do niniejszego 

ogłoszenia.  

6. Zawarcie umowy nastąpi w terminie zgodnym z art.94 ustawy Pzp. Zawarta umowa 

będzie jawna. 

 

7. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy: 

 
1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

2) przekazać Zamawiającemu wersję szczegółową kosztorysu ofertowego (w wersji 

papierowej i elektronicznej -edytowalnej), który służył Wykonawcy do wyliczenia ceny 

oferty. 

 

Szczegółowy kosztorys będzie służył stronom do rozliczeń finansowych realizacji 

zamówienia i będzie podstawą fakturowania częściowego (za wykonanie zadania I i II). 

Szczegółowy kosztorys należy wykonać przy pomocy programu komputerowego,  

z podaniem wartości poszczególnych pozycji i cen jednostkowych pozycji, z pełnym 

wydrukiem obejmującym zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu. 

 

3) przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem polisę potwierdzającą zawarcie 

umowy ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia w ofercie Wykonawcy, na cały 

okres jej realizacji. Szczegóły znajdują się w §10 umowy stanowiącej załącznik nr 4 do 

SIWZ. 

 

8. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa powyżej (pkt. 7), w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co może 

skutkować konsekwencjami określonymi w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

9. Wzór karty materiałowej służy do zatwierdzania materiałów w trakcie realizacji umowy. 

 
10. Oświadczenia podwykonawcy do faktur będą stosowane w trakcie realizacji umowy 

(budowy). 

 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 
 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
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4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny oferty 

całkowitej podanej w ofercie (brutto).  
 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może zwrócić się do 
Zamawiającego o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

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

następujących formach: 
  

1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 80 1160 2202 0000 
0002 9091 0512, w Banku Millennium, z dopiskiem: „Zabezpieczenie: Remont 
nawierzchni drogi wewnętrznej: ulicy Spokojnej w miejscowości 
Kartoszyno (..), ZP 11/WILiŚ/2020, CRZP 153/002/R/20”. 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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;  
 

pkt 2 – 5  
poprzez zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki 
Gdańskiej, I piętro Gmachu „B” PG 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 adres 
Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem: 
Remont nawierzchni drogi wewnętrznej: ulicy Spokojnej w miejscowości 
Kartoszyno (..), ZP 11/WILiŚ/2020, CRZP 153/002/R/20”. 
 

7. Przedkładane poręczenie lub gwarancja musi zawierać co najmniej 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 przypadki wygaśnięcie roszczenia;  
7) zobowiązanie gwaranta do wypłaty żądanej kwoty z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez dającego zlecenie (Wykonawcę). 
 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:  
 

1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone  
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia przez Wykonawcę i uznania go 
przez Zamawiającego za należycie wykonane; 
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2) pozostałą część (30%) – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady po potrąceniu ewentualnych należności Zamawiającego, na których pokrycie 
ustanowiono zabezpieczenie. 
 

XXIII. 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. 

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. 

2. Zawarcie umowy nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp. 

3. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 

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

dokonano wyboru Wykonawcy określono w § 16 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 

4 do SIWZ. 

XXIV. WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRA MOŻE BYĆ POWIERZONA 

PODWYKONAWCOM  

1. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie powyższych informacji, 

Zamawiający uzna, że zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców. 

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

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

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia  
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6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania lub zaniechania. 

7. Przez umowę o podwykonawstwie należy rozumieć umowę w formie pisemnej  

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 

Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 

zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.  

8. W przypadku projektów umów oraz umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku 

obcym projekty te oraz umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz  

z tłumaczeniem na język polski.  

9. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo określono w § 11 i 12 wzoru umowy, 

stanowiącej zał. nr 4 do SIWZ. 

XXV. INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM 

SĄ DOSTAWY LUB ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRE Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB 

PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI 

PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEGO. 

Zamawiający nie określa takich informacji. 

XXVI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 

UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 

RAMOWEJ 

       Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

XXVII. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH 

ZWROT ORAZ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ 

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 

art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XXVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
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Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone  

w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu 

oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności 

określonych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

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

w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio 

własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając 

kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania  

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

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

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

do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Terminy wniesienia odwołania: 

1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane  

w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 

dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 powyżej wnosi się  

w terminie 5 dni od dnia, w który powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 

 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia, 

b) 1 m-ca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień  Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
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7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 

przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. Szczegółowe zasady postępowania dotyczące skargi określają stosowne przepisy Działu 

VI ustawy Pzp. 

 

XXIX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 

ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i składania 

ofert w postaci elektronicznej. 

3. Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.pg.edu.pl, 

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

4. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być 

udostępnione po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

5. Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na 

poniższych zasadach: 

1) Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o udostępnienie protokołu lub/i 

załączników do protokołu. 

2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione. 

3) Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

4) W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli  

z przyczyn technicznych znacząco utrudnione będzie udostępnienie tych 

dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności  

z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający poinformuje 

o tym wnioskodawcę i wskaże sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

5) Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub 

załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie 

kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do 

utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu. 

6. 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 

file:///C:/Users/alkry/Desktop/MOJE%20DOKUMENTY/PRZETARGI/DEZMETAN/PRZETARG%20NA%20DOSTAWĘ%20%20ODCZYNNIKÓW,%20SZKŁA%20I%20MATERIAŁÓW%20EKSPLOATACYJNYCH/pg.edu.pl
http://www.dzp.pg.edu.pl/
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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 

11/WILiŚ/2020, CRZP 153/002/R/20 na Oferta na remont nawierzchni drogi 

wewnętrznej: ulicy Spokojnej w miejscowości Kartoszyno w celu przygotowania 

odcinków doświadczalnych dla potrzeb programu SEPOR- etap IV prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego; 

 

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 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 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; 

 

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); 

 

mailto:iod@pg.edu.pl
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− 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 postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

XXX. Integralną część SIWZ stanowią: 

Załącznik nr 1 –    Formularz oferty. 

Załącznik nr 2A-B –  Wzór oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

      Załącznik nr 3  –          Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do   

                                        tej   samej  grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1  

                                        pkt 23 ustawy  Pzp (Zamawiający udostępni edytowalną wersję                 

                                        załącznika  w formacie .doc i w formacie .pdf wraz z informacją z   

                                        otwarcia ofert.) 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy. 

Załącznik nr 5 -  Przedmiar 

Załącznik nr 6-              STWiORB 

Załącznik nr 7-            Dokumentacja Techniczna (rysunki, opis techniczny) 

Załącznik nr 8-            Wykaz wykonywanych robót 
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Załącznik nr 9-            Wykaz osób 

Załącznik nr 10-          Wykaz narzędzi 

Załącznik nr 11-          Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

 

 


