
Ogłoszenie nr 563250-N-2020 z dnia 2020-07-16 r. 
 

POLITECHNIKA GDAŃSKA: Remont pomieszczeń Wydziału Ekonomii i 

Zarządzania Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Traugutta 79. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej 

Nie 

 

Nazwa projektu lub programu 

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych 

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie 



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: POLITECHNIKA GDAŃSKA, krajowy numer 

identyfikacyjny 00000162000000, ul. G. NARUTOWICZA  11/12 , 80-

233  GDAŃSK, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58-348-63-42, e-

mail ewa.kotowska@zie.pg.gda.pl, faks . 

Adres strony internetowej (URL): www.pg.edu.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.dzp.pg.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

Uczelnia publiczna 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 



czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak 

www.dzp.pg.edu.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak 

www.dzp.pg.edu.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie 

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Nie 



Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

pisemnie 

Adres: 

Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. G. Narutowicza 11/12; 

80-233 Gdańsk, w siedzibie przy ul. Traugutta 79, 80-233 Gdańsk, piętro: V, pok. 

515. 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń 

Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. 

Traugutta 79. 

Numer referencyjny: ZP/158/018/R/20 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny 

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 



 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem 

zamówienia są Roboty budowlane: remont pomieszczeń Wydziału Ekonomii i 

Zarządzania Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Traugutta 79. Przedmiot 

zamówienia określają: a. Przedmiar robót- załącznik nr 5a do SIWZ. b. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- załącznik nr 5b 

do SIWZ. c. Projekt techniczny- załącznik nr 5c do SIWZ. Przedmiar robót 

przekazany jest wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia 

kosztorysu ofertowego. 1.1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego 

Słownika Zamówień: CPV: 45000000-7 (Roboty budowlane); 45111300-1 (Roboty 

rozbiórkowe); 45450000-6 (Roboty budowlane i wykończeniowe); 45442100-8 

(Roboty malarskie); 45432000-4 (Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 

tapetowanie ścian). 1.2. Przedmiotem zamówienia jest remont: Gmach B: • 

laboratorium 702 – VIII piętro • pokój 711 – VIII piętro • laboratorium 716 – VIII 

piętro • laboratorium 718 – VIII piętro • korytarz – VIII piętro • laboratorium 806 – 

IX piętro • laboratorium 821 – IX piętro Zakres prac obejmuje między innymi: - 

remont ścian i sufitów obejmujący naprawę i uzupełnienie tynków, gładzie gipsowe 



i malowanie oraz zabezpieczenie ścian narożnikami aluminiowymi, - remont 

parapetów okiennych, - remont drzwi wejściowych do pomieszczeń, - prace 

zabezpieczające i porządkowe. Budynek ZIE: • sala 205 – II piętro • sala 508 – V 

piętro • łazienka – II piętro • węzeł CO – piwnica Zakres prac obejmuje między 

innymi: - remont ścian i sufitów obejmujący naprawę i uzupełnienie tynków, 

gładzie gipsowe i malowanie oraz zabezpieczenie ścian narożnikami 

aluminiowymi, wykonanie sufitów podwieszanych, - wykonanie izolacji ścian z 

płyt dźwiękochłonnych, - wykonanie glazury na ścianach i posadzce, - wymiana 

wykładzin, - wywóz i utylizację gruzu, - prace zabezpieczające i porządkowe. 

Szczegóły zawarte są w załączniku 5c: Projekt techniczny. 1.3. Przygotowując 

ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich 

dokumentów składających się na specyfikację, którą należy odczytywać wraz z 

ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez zamawiającego. 1.4. 

Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu 

ponosi wykonawca. 1.5. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV 

45111300-1 

45450000-6 

45442100-8 

45432000-4 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 



całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp: zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa- 

w wysokości 50% zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia 

zamówienia podstawowego- zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 

usług lub robót budowlanych. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:  1   lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

1    

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 



Określenie warunków: - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

wykonawca wykaże, że posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej- polisa OC w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę nie mniejszą 

niż 150 000,00 zł. Ubezpieczenie musi obejmować odpowiedzialność cywilną za 

szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku z 

prowadzeniem działalności gospodarczej oraz użytkowaniem mienia. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie: minimum 1 robotą polegającą na wykonaniu remontu pomieszczeń 

użyteczności publicznej, o wartości , nie mniejszej niż 150 000,00 zł. brutto; - 

zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przy realizacji 

przedmiotu zamówienia będzie dysponować: co najmniej jedną osobę, która będzie 

pełniła funkcję Kierownika budowy/ robót, posiadającą uprawnienia branży 

budowlanej, w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń w 

rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018, poz. 

1202, t. j. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w 

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 

831); posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 



III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 



uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; f) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 

o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy- w przypadku jeżeli wykonawca nie poda w ofercie 

adresu internetowego urzędu lub organu wydającego dokument. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 

a) wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

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

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których roboty zostały wykonane, sporządzonego i wypełnionego według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3b do SIWZ, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 



obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– oświadczenie wykonawcy; b) wykaz osób, sporządzonego i wypełnionego 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3c do SIWZ, które będą brać udział przy 

wykonaniu zamówienia; c) polisę OC w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

- Opcjonalnie stosowne (odpowiedni rodzaj) pełnomocnictwa, Potwierdzenie 

wniesienia wadium, oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku 

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

pkt.23 ustawy PZP. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 

wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) przed upływem 

terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach 

ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 

w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 



oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) 

musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące 

elementy: a) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), 

beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela 

(banku, instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), b) określenie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, c) kwotę, d) 

termin ważności, e) mieć formę oświadczenia samoistnego, bezwarunkowego, 

nieodwołalnego, płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez 

konieczności dołączania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów i wykazywania 

istnienia roszczenia, f) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki 

powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 

5 ustawy PZP, g) a także obejmować cały okres związania ofertą, określony w 

SIWZ. 4. Wadium w pieniądzu (zaleca się, aby wykonawca złożył wraz z ofertą 

potwierdzenie wniesienia wadium- potwierdzenie przelewu, kserokopia) należy 

wnieść przelewem na rachunek bankowy Politechniki Gdańskiej: 64 1160 2202 

0000 0001 8607 3782 Bank Millennium S.A. z dopiskiem: wadium do przetargu: 

Roboty budowlane: remont pomieszczeń Wydziału Ekonomii i Zarządzania 

Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Traugutta 79. Nr postępowania: 

ZP/158/018/R/20 • Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu 

bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed 

upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej 

formie niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadium należy złożyć za 

pokwitowaniem w: kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej Gmach B, wysoki parter 

lub przesłać pocztą na adres: Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 

11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem: wadium do przetargu: Roboty budowlane: 

remont pomieszczeń Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej w 

Gdańsku przy ul. Traugutta 79. Nr postępowania: ZP/158/018/R/20 • Wadium 

wniesione w jednej z form określonych w ust. 2 pkt 2-5, zamawiający będzie 

uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy zamawiający otrzyma stosowny 

dokument przed terminem składania ofert. 6. Za zgodą zamawiającego wykonawca 



może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w 

pkt. 3 SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem 7. 

Wadium w pieniądzu należy wnieść wyłącznie w walucie PLN. 8. Jeżeli wadium 

zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt. 3 lit. b) – e) SIWZ (w 

formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy PZP) i kwota wadium 

zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie 

przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut 

obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium wykonawcom zgodnie z art. 

46 ust. 1 – 4 Ustawy PZP. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium 

przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wadium musi 

obejmować cały okres związania ofertą. 12. W ofercie należy wpisać nr konta, na 

który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wpłacone w pieniądzu. 13. 

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało 

wniesione w sposób nieprawidłowy. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z 

odsetkami, zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP. 15. W przypadku 

wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 



do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 



Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów: 

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 



będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie 

CENA 60,00 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 30,00 

GWARANCJA 10,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 



wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 



Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 



14. Istotne zmiany umowy mogą być dokonane jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 

ustawy PZP. 15. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy, dotyczących: 1) terminu Termin zakończenia przedmiotu zamówienia 

ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej 

wymienionej okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji 

całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu 

mogą wynikać z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego, b) 

działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne 

zdarzenia losowe), nieprzewidziane i niemożliwe do przewidzenia, c) wstrzymania 

robót przez zamawiającego, d) konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez 

projektanta korekt i uściśleń w rozwiązaniach projektowych, e) ujawnienia w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w terenie, f) 

ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych 

przeszkód prawnych, formalnych lub technologicznych, w szczególności potrzeba 

uzyskania dodatkowych niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania 

decyzji lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, g) realizacji robót 

zamiennych lub zaniechania części robót, h) konieczności wykonania robót 

dodatkowych, robót o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6 ustawy PZP lub 

udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 

1579 z późn. zm. – dalej: „ustawa PZP”), które wstrzymają lub opóźnią realizację 

przedmiotu umowy; i) niekorzystnych warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających bądź w poważnym stopniu utrudniających realizację robót, co 

każdorazowo potwierdzi kierownik budowy w oparciu o złożony przez wykonawcę 

dokument IMiGW o stanie pogody. W okolicznościach wyżej wymienionych 

Strony ustalają nowe terminy umowne, z tym że wielkość zmian musi być 

powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała. Wydłużenie okresu obowiązywania 

umowy nakłada na wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i jego wymaganej wysokości. 2) zakresu i wartości umowy 



Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości umowy mogą być roboty 

zamienne, roboty dodatkowe i roboty, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1,2 ,3 i 

6 ustawy PZP. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli: a) jest 

korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie korzystne 

skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, b) stało się konieczne na skutek 

ujawnienia się błędów w dokumentacji projektowej, lub przeszkód, c) pozwolą 

osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, d) dotyczą zastosowania nowych technologii 

nieznanych zamawiającemu i niedostępnych w momencie zawarcia umowy e) 

zleconych robót dodatkowych Realizacja robót zamiennych w stosunku do 

określonych w umowie, musi być wywołana czynnikami obiektywnymi 

związanymi z tą realizacją tj. niezależnymi od wykonawcy, związanymi z 

koniecznością wprowadzenia zmian warunkujących realizację prac zgodnie ze 

sztuką budowlaną, nie powodującymi rozszerzenia przedmiotu zamówienia 

określonego w dokumentacji projektowej ani wynagrodzenia wykonawcy. 

Wprowadzenie robót zaniechanych jest możliwe jeśli: a) są one następstwem 

zleconych robót dodatkowych b) konieczność rezygnacji z tych robót jest 

niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy c) zaistniały istotne 

zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie części robót nie leży w interesie 

zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Wartość robót zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu 

ofertowego wykonawcy. 3) zmiany w składzie osób uczestniczących w 

wykonywaniu zamówienia a) Wykonawca może dokonywać zmiany osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przedstawionych w ofercie, 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nową osobę, b) w 

przypadku zmiany osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie, jakie posiadają osoby wskazane w 

ofercie, spełniać wymagania określone w siwz oraz postanowieniach umowy, c) 

Wykonawca musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w przypadku 

śmierci, choroby lub wypadku lub innej przyczyny wyłączającej możliwość pracy 

któregokolwiek z osób, d) Zamawiający może żądać zmiany, jeżeli w jego opinii 



osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z 

umowy. Zmiana Pracownika świadczącego Roboty budowlane dokonana zgodnie z 

zapisami § 5 ust. 16 pkt. 2 niniejszej umowy nie wymaga zawierania przez Strony 

aneksu do umowy. 4) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy a) Wykonawca 

może dokonać zmiany lub zrezygnować z Podwykonawcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca jest zobowiązany wykazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca (lub wykonawca 

samodzielnie) spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, b) 

powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia, c) 

Zasady wprowadzenia podwykonawcy szczegółowo zostały określone w § 7 

umowy. 5) Strony przewidują możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w 

razie wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego 

do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, leżącego poza zasięgiem i 

kontrolą stron (np. z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2), o ile zdarzenia te 

będą miały wpływ na wykonanie umowy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: 

Data: 2020-07-24, godzina: 09:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 



ogłoszeniem): 

 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 

terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: a) miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska 

Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. G. Narutowicza 11/12; 80-233 Gdańsk, w 

siedzibie przy ul. Traugutta 79, 80-221 Gdańsk, piętro: V, pok. 515. b) termin 

otwarcia ofert: w dniu 2020-07-24, o godz. 09:30 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 
 


