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1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 
 

 
 
           Politechnika Gdańska  
           80-233  Gdańsk-Wrzeszcz 

           ul. G. Narutowicza 11/12 
 

           Postępowanie jest prowadzone przez: 

 
           Wydział Elektroniki, 

           Telekomunikacji i Informatyki 
           Fax 058 347-24-45 

           Adres e-mail: logistyka@eti.pg.gda.pl 

           Strona internetowa: www.dzp.pg.edu.pl 
           Godziny urzędowania: 8:00 – 15:00 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 5.350.000 Euro,  na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej 

dalej „ustawą”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zwanej dalej „specyfikacją”. 

          2.2.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert: 

                   - częściowych 

                   - wariantowych, 

                   - w formie elektronicznej. 
           2.3.   Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6  

                    ustawy Pzp. 
 

           2.4.   Nie przewiduje się aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej. 

 
           2.5.   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.  

             

           2.6.  Zaleca się, przed złożeniem oferty, dokonanie wizji lokalnej na obu budynkach wydziału. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu chłdzenia pomieszczenia 616 w budynku A  

Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zgodnie z 
założeniami zawartymi w Projekcie wykonawczym. 

 
3.2. Charakterystyczne parametry obiektu: 

                  Budynek A: 
Dane liczbowe dla remontowanego budynku : 

                             - powierzchnia zabudowy                                           – 2668 m2 

        - kubatura budynku                               – 58332 m3 
        - długość budynku                                – 114,51 m 

        - szerokość budynku (gmachu głównego)                   – 13,80 m 
        - ilość kondygnacji nadziemnych                    – od 8 do 10  

        - ilość kondygnacji podziemnych                    – 1  

        - wysokość budynku                     – 29,88 m 

mailto:logistyka@eti.pg.gda.pl


 

 

3 

 

 

       

          Budynek, o funkcji oświatowej, wybudowany został w 1969 roku. Składa się z gmachu  
          głównego, wieży oraz zespołu audytoriów.  Budynek posiada 1 kondygnację podziemną.  

          Gmach główny posiada 8 kondygnacji nadziemnych, a w części nadbudowanej – 9 kondygnacji  
          nadziemnych. 

          Gmach główny budynku jest połączony z 10 kondygnacyjną wieżą łącznikiem na 9 kondygnacji  

          nadziemnej . Do budynku głównego przylega parterowy zespół audytoriów, połączony z  
          gmachem głównym za pomocą łącznika na poziomie parteru. Bryła gmachu głównego oraz  

          wieży ma kształt prostopadłościanów, a audytoria posiadają rozczłonkowaną bryłę. 
          Budynek posiada kilka wejść – główne wejścia od strony północnej, dodatkowe boczne wejścia  

          do gmachu głównego od strony wschodniej oraz zachodniej, a także wejścia do wieży i  
          audytoriów od strony południowej.  

 

     3.3 Opis istniejących rozwiązań materiałowych 
          ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE: 

          Ściany zewnętrzne elewacji Pn i Pd, wykonane są z żyletek żelbetowych o przekroju 20 x42 cm,  
          wypełnione do wysokości parapetu gazobetonem o gr. 24 cm. Otynkowane żyletki żelbetowe  

          wystają poza lico zewnętrzne ściany 18 cm. 

          ŚCIANY SZCZYTOWE 
          Ściany szczytowe o gr. 38 cm, warstwowe, wykonane z betonu gr. 20 cm ocieplone supremą  

          gr. 5cm i obłożone cegłą ceramiczną licową. 
          STROPODACH 

          Stropodach wentylowany. Płyty korytkowe oparte na ściankach ażurowych. Docieplenie  
          stropodachu stanowi warstwa trocinobetonu gr. 15 cm. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej.      

 

          Roboty instalacyjne  przewidziane zamówieniem prowadzone będą w budynku  WETI A  w     
          Pomieszczeniach: 

Pomieszczenie nr 616, 

korytarz poziomu 600 , 

pomieszczenie techniczne na poziomie 600 , 

pomieszczenie istniejącej serwerowni 626, 

w szachcie instalacyjnym ( kanał wentylacyjny) na poziomach 600, 700, 800 , 

dach poziomu 800 (kondygnacja 900) 

            

          Pomieszczenie 616 ma powierzchnię 23.7 m2 i zlokalizowane jest w budynku WETI A od strony  

          północno-wschodniej. Wysokość remontowanego pomieszczeia wynosi 3m. Pomieszczenie pełni  
          funkcję  laboratoryjno-techniczną, w pokoju znajduje się zestaw szaf rakowych,  w których  

          zainstalowany jest komputerowy sprzęt badawczy. Zainstalowany sprzęt  komputerowy generuje  
          zyski ciepła, które należy zniwelować w celu ochrony instalacji. W założeniu urządzenia mają  

          pozwolić na utrzymanie temperatury poniżej +26 oC podczas prowadzonych badań. Ze względu na  
          aranżacje labolatorium nie ma możliwości zastosowania szaf klimatyzacji precyzyjnej. 

          W pomieszczeniu będą przebywali pracownicy katedry oraz studenci biorący udział w badaniach  

          poniżej 2 godzin w ciągu dnia. 
 

3.4 Zakres prac obejmuje: 
Roboty elektryczne 

            - wykonywanie tras kablowych, 

            - trasowanie obwodów elektrycznych, 
            - montaż instalacji wewnętrznej, 

            - układanie przewodów, 
            - montaż tablic rozdzielczych, 

            - montaż osprzętu elektrycznego, 

            - poprawności działania instalacji i pomiary, 
            - oznakowanie instalacji, 

            - sporządzenie dokumentacji powykonawczej  
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Roboty sanitarne 
             -   montaż dwóch klimatyzatorów typu SPLIT 

wykonanie instalacji freonowej , odprowadzenia skroplin , oraz zasilania i sterowania 
             -   roboty demontażowe, rozbiórkowe i towarzyszące niezbędne do wykonania zadania takie jak 
                 wykuwanie otworów , wykonanie bruzd w ścianach , demontaż sufitów podwieszanych i 
                 ponowny ich montaż, demontaż jednostki zewnętrznej na dachu itp. 

wykonanie wcinki do istniejącego pionu sanitarnego w celu odprowadzenia skroplin 

prace zabezpieczające i porządkowe 

      3.5. Opis przedmiotu zamówienia określa: 

             -  Projekt wykonawczy – Branża elektryczna – Załącznik nr I do SIWZ 
             -  Projekt wykonawczy – Branża sanitarna    - Załącznik nr II do SIWZ 

             -  STWiORB –                                            - Załącznik nr III do SIWZ 

 
                Uwaga !!! 

                Do specyfikacji załączono przedmiar – załącznik IV i V  do SIWZ. 
                Załączony do specyfikacji przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia,     

                przekazany  jest wyłącznie dla ułatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia   
                kosztorysu ofertowego. 

              Uwaga!!! 
                Budynek , w czasie prowadzonych robót budowlanych będzie przez cały czas użytkowany, a w  
                laboratorium nr 616 będą prowadzone zajęcia laboratoryjne. Prace będą mogły być  

                wykonywane tylko w okresie, w którym nie będą prowadzone zajęcia tj. 29.01.2021 –  
                19.02.2021 lub 16.06.2021-19.09.2021. Ostateczny termin wykonania zamówienia 20.09.2021.   

                Roboty prowadzone będą przy wyposażonym laboratorium (stojaki wraz ze sprzętem), pod  

                nadzorem zamawiającego. Wymagane jest zabezpieczenie sprzętu folią przez wykonawcę.  
                Wykonawca zapewni dostęp do budynku, dla osób niepełnosprawnych, przez istniejący  

                podjazd przy wejściu głównym do budynku.  
 

 

           Szczegółowy opis oraz wszystkie wymagania zawarte są w Projekcie wykonawczym. 
 

3.6 Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 
 

Kod CPV   45000000-7 Roboty budowlane 

                              45300000 Roboty instalacyjne 
                 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

                              45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

                              45315700-5 Instalowanie rozdzielnic 
                              45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 
3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
3.8 Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres min. 12 miesięcy. 

Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robot bez zastrzeżeń 

i uwag ze strony zamawiajacego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych 
podczas odbioru końcowego. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. W związku z powyższym 

wskazany okres gwarancji jest okresem minimalnym, który każdy Wykonawca może wydłużyć. 
Maksymalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, z 

którym zostanie zawarta umowa, wydłużył okres rękojmi na przedmiot umowy do wielkości okresu 

gwarancji zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie.  
 

3.9 Dokumentacja projektowa 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 projektowej materiały, urządzenia lub technologie, pochodzące od 

konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 
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odpowiadać, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 

materiały, urządzenia lub technologie równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, 
co najmniej równych lub wyższych (nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji projektowej 

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 
 

Wskazanie równoważności tj. spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w 

dokumentacji projektowej 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 zamieszczone i podać jakie w ich miejsce proponuje, podając ich parametry 

techniczne. 

 

4. Termin wykonania zamówienia. 
 
            Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia: do 20.09.2021 od dnia podpisania umowy. 

            Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy. 

            Wskazany wyżej termin jest terminem ostatecznm, nieprzekraczalnym. Prace w laboratorium będą  

            mogły być wykonywane tylko w okresie, w którym nie będą prowadzone zajęcia tj. w terminach  
            29.01.2021 – 19.02.2021 lub 16.06.2021-19.09.2021. 

             

            Uwaga! Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert i podlega ocenie 
                        punktowej. W przypadku nie wpisania na druku oferty terminu Zamawiający uzna, 

                        iż Wykonawca oświadcza, że zrealizuje zamówienie w terminie do 20.09.2021 r. 

 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

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

 
a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 

pkt.1  Pzp (pkt 5.4. i 5.5. SIWZ); 

b) spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  zamawiającego  w 

ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 
 

5.2. Warunki udziału w postępowaniu. 
 

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

udziału w postępowaniu, dotyczące: 
 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 
 

 określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 
 

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
 

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 
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5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
 

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 
 

5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 

5.2.1. lit. a) SIWZ. 
 

5.3.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w pkt. 

5.2.1. lit. b) SIWZ. 
 

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o 

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

a) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi: 

 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń. 
 

5.3.4. 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 Inwestycji i Rozwoju z dnia 06 maja 2019 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 

831) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414), 

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 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 

 
5.3.5. 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 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów  oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 
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1946, z późn. zm.), 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. o  samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług 

transgranicznych. 
 

5.3.6. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. 

 
5.3.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 
 

5.3.8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 

5 pkt. 1 Pzp. 
 

5.3.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w art. 22a 
ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a 

ust. 1 Pzp. 

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

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać 
dokumentów, które określają w szczególności: 
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1) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

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

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

 
5.3.11. Zamawiający nie żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub  sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3. SIWZ. 

 
5.3.12. Zamawiający n i e  żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów 

wymienionych w pkt 6.3. SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 

zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 

Pzp. 
 

5.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy  cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

 

         3)   wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub  

               nadzorczego,  wspólnika spółki w spółce jawnej lub  

               partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo- 

               akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt  

               5.4. ppkt 2 SIWZ; 

 

                    4)   wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję  

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał  płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

 



 

 

9 

 

 

        5)   wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa  

             wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega  

             wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje  

             lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

 

       6)   wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje  

             wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje     

             podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

        7)   wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności  

             zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  

             w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

       8)   wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia  

            lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy     

         zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział  

        w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie   

      konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie  

       wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

 

       9)   wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu  

             zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie     

          zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków  

             dowodowych; 

 

10)  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz  

 ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października     

 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą  

 kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
 

11)  wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz    

                       ubiegania się o zamówienia publiczne; 
 

12)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  

 z   dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2007  

 Nr 50 poz. 331), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski  

 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między  

 nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

 o udzielenie zamówienia. 
 

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

zamawiający wyklucza również wykonawcę: 
 

5.5.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

- Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 243) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
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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 poz. 498); 

 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
 

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: 
 

a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami 
budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. Wzór  wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 
 

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

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

wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

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

zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 

6.3.1. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu.  

 

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

internetowej informacji dotyczących kwoty,  jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

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

ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

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

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 Pzp stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 
 

6.5. Zamawiający nie żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3. SIWZ. 
 

6.6. Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w 

pkt 6.3. SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie 

części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub 
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sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 
 
 

7. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.  
 

7.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w 

zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach 

stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzory oświadczeń  stanowią  

Załączniki  nr 2 i 3  do SIWZ. 

 
7.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ. 
 

7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 
 

7.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2019 poz. 700). 

 
7.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

 
7.6. Zgodnie z  art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający może w postępowaniu  najpierw dokonać    

       oceny ofert,   a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona  

     jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

        w postępowaniu.    

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

       wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,  

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

       i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz   

       brak podstaw  wykluczenia. 
 

7.7. 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. 

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

7.9.      Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016    

            r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji  

        polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące  

        podwykonawców, składane są w oryginale. 
 

7.10. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.9. SIWZ, składane 

są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 
7.11. 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. 

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

 
7.13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 

innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

polski. 
 

7.15. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub brak 

podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

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

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

 

7.16. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

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

unieważnienie postępowania. 

 

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

dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych 

przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o 

zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

7.18. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
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postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

 
8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 
 

8.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z 

wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 poz. 2188), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 123). 

 
8.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
          8.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:  

 
  Bogusława Litwińska 

 e-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl; 

 numer faxu: 58 347-24-45;  

 

      8.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem  

            telefonu. 

 

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

     

      8.6. 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  

             w zdaniu pierwszym, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić  

             wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na  

             stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

 

      8.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o    

            którym mowa w pkt. 9.6 SIWZ. 

 

8.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych  

       odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze   

       oświadczenie zamawiającego. 

 
8.9. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 

 
9. Wymagania dotyczące wadium. 
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9.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie  1 000,00 (słownie: Jeden tysiąc złotych 00/100). 
 

9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
 

9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa 
w art. 45 ust. 6 Pzp: 

 
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. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

 
9.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać 

bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, 
zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 

 
9.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

 
                   -  odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach    

                           określonych w ofercie, 
                   -  nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

                   -  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe  

                                 z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
 

9.4.2.   jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 

3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub 

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

Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub 

nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 

Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 

jako najkorzystniejszej 

 
9.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu 

wpłaca        się        przelewem        na        rachunek        bankowy        

zamawiającego 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782  Kopię  polecenia  przelewu  lub  
wydruk  z  przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 

 
9.6. 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). 

 
9.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w 

art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 
 

9.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione 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 zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

9.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 
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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 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

9.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o 

których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych 
formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie systemu chłodzenia w 
laboratorium 616” oznaczenie sprawy:  CRZP/316/009/R/20. 

 
9.11. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy wadium musi być 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 

 
9.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
 

 
10. Termin związania ofertą. 

 
10.4. Termin związania ofertą wynosi 3 0  dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
10.5. 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. 

 
10.6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

10.7. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 10.2., nie powoduje utraty wadium. 

 

10.8. 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. 

 
11. Opis sposobu przygotowania ofert. 

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

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

 
11.5. 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. 

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

język polski. 
 

11.7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
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11.8. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
11.9. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

 
11.10. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

 
11.11. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

 
11.12. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę 

w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez 

skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego 

zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 

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

przed upływem terminu otwarcia ofert. 
 

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

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

11.16. 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  „Wykonanie systemu 

chłodzenia w laboratorium 616”. Oznaczenie sprawy: CRZP/316/009/R/20. 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 
 
 

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

ofertę. 

 
11.18. 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 

„Wykonanie systemu chłodzenia w laboratorium 616”. Oznaczenie sprawy: 

CRZP/316/009/R/20. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 
 
 

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. 
 

11.19. 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 

„Wykonane systemu chłodzenia w laboratorium 616”. Oznaczenie sprawy: 

CRZP/316/009/R/20. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

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

wykonawcy. 

 
11.20. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - 

nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego 

adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

 
11.21. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

 
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

12.4. Miejsce i termin składania ofert: 
 

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

                                       i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-298 Gdańsk,  

                                       budynek WETI A, pok. 127. 
 

b) termin składania ofert: do dnia  11.01.2021, do godz. 10:00 
 

12.5. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
 

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

                                     i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-298 Gdańsk, budynek 
                                     WETI A, pok. 122 

 
b) termin otwarcia ofert: w dniu 11.01.2021 o godz. 10:15 

 
12.6. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 

zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta 

zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej 

złożenia, a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o 

terminie jej złożenia. 
 

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

podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie. 
 

12.8. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty 

otwierane będą w pierwszej kolejności. 
 

12.9. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną 

otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty. 
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12.10. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza 

na stronie internetowej informacje dotyczące: 
 

12.10.2. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

12.10.3. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
12.10.4. ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  

płatności zawartych w ofertach. 
 

12.11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie 

zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
 
13. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

13.4. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

13.5. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym załączonym do specyfikacji. 

 

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

negocjacjom i będzie wiążąca dla Stron umowy. 

 

13.7. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku (z 

dokładnością do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie 

obcej. 

 

13.8.   Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia - wynikające 

zarówno z dokumentacji przetargowej, warunków i obowiązków określonych w 

specyfikacji i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte 

a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny, w tym koszty robót 

tymczasowych i prac towarzyszących. 

 

13.9.   Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie lub nie doszacuje  robót, 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.  

 

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

realizacji i wycenie przedmiotu zamówienia muszą posiadać co najmniej taką wartość 

techniczną, użytkową, estetyczną jakiej wymagał zamawiający w specyfikacji oraz muszą 

zgodnie z prawem być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Określenie w ofercie 

nazwy, producenta lub innych parametrów charakteryzujących wybrany przez 

wykonawcę produkt jest wiążące przy spełnieniu w/w wymogów.  

 

13.11.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 

13.12. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 



 

 

19 

 

 

od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

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

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę ( r o d z a j )  t o w a r u  l u b  usługi , 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Informację, o której mowa w art. 91 ust. 

3a Pzp należy zamieścić w ofercie. 

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

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

14.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

ceny i  k r y te r i ów  „Termin realizacji zamówienia” oraz „Okres gwarancji”  

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

W =  Lc + T + G 

                      gdzie: 
                      W – wskaźnik oceny oferty 

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

                      T – liczba punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia” 
                      G -  liczba punktów przyznana w kryterium  „okres gwarancji” 

14.3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 
A. Kryterium „Cena” w PLN: 

 

a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt); 
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”: 

 
Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt 

gdzie: 

Lcena - liczba uzyskanych pnktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty Cmin 

- cena w ofercie z najniższą ceną 

C - cena w ofercie ocenianej 

 

B. Kryterium „Termin realizacji zamówienia” w dniach: 
 

a) znaczenie kryterium - 20% (20 pkt); 
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin realizacji zamówienia”: 

Maksymalny przyjęty termin realizacji robót budowlanych wynosi do 20.09.2021 od dnia 
podpisania umowy. 

 
                          Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeżeli wykonawca zaproponuje skrócenie  

                          terminu maksymalnego: 

                                 Kryterium „termin realizacji zamówienia” rozpatrywane będzie na podstawie  
                           następującego wzoru: 

Pt= (Tn / Tb ) x 20,  
                            gdzie: 
                            Pt– liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Termin realizacji  

                                  zamówienia ”, 
                            Tn – najkrótszy zaoferowany termin realizacji zamówienia (w dniach) spośród złożonych  

                                  ofert 
                            Tb – termin realizacji zamówienia badanej oferty (w dniach) 

                            20 – waga kryterium 

                         
                           W przypadku nie wpisania na druku oferty terminu Zamawiający uzna, 
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                          iż Wykonawca oświadcza, że zrealizuje zamówienie w terminie do 20.09.2021 r. 

                            Uwaga !!! 

                          Wyznaczając termin wykonania zamówienia wykonawca musi pamiętać, że prace w  
                          laboratorium będą mogły być wykonywane tylko w okresie, w którym nie będą  

                          prowadzone zajęcia tj. w terminach 29.01.2021 – 19.02.2021 lub 16.06.2021-     
                          19.09.2021. 

                          Termin realizacji zamówienia należy określić w dniach kalendarzowych. 

 

C. Kryterium „Okres gwarancji” w miesiącach: 
 

a) znaczenie  kryterium – 20 pkt ; 
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji”: 

                            

                           Zamawiający przyzna punkty zgodnie z zasadą;  
                                 - 12 mies. gwarancji – 0 pkt 

- 24 mies. gwarancji – 10 pkt 

- 36 mies. gwarancji – 20 pkt 

 

Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych. 

 
Uwaga!!! 

Okres gwarancji nie może być krótszy niż  12 miesięcy oraz dłuższy niż  36 

miesięcy. 
               Zamawiający wymaga aby Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, wydłużył  

               okres rękojmi na przedmiot umowy do wielkości okresu gwarancji zadeklarowanej przez  
             Wykonawcę w ofercie.  

 

W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji w zakresie < 12 miesięcy, >36 

miesięcy, zamawiający uzna oświadczenie wykonawcy za nieważne. 

                          W przypadku nie wpisania na druku oferty terminu gwarancji Zamawiający uzna 

                          iż Wykonawca oświadcza, że termin gwarancji wynosi 12 miesięcy. 
 
 
15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
15.1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego 

ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 
 

15.1.1. pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

 

15.1.2. umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

15.1.3. 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 pkt 5.3.3. lit. b SIWZ, 

 

15.1.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem polisę potwierdzającą zawarcie umowy 

ubezpieczenia prac remontowych określonych niniejszą umową na sumę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia w ofercie wykonawcy, na 

cały okres jej realizacji. Umowa ubezpieczenia musi obejmować 
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odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa zdarzeń losowych, 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich oraz mienia, 

w tym również pojazdów mechanicznych. 

 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

 sprawie zamówienia publicznego. 

 
16.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed  podpisaniem umowy  w sprawie zamówienia 

publicznego. 
 

16.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się 

przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 80 1160 2202 0000 0002 9091 

0512 Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania 

tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na 

rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

 

16.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku 

     następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: 

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. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9  listopada  2000 r.  o utworzeniu  Polskiej Agencji Rozwoju 

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

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 

ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego 

wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 

 
16.4. Z zastrzeżeniem pkt 16.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 

148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze 

pisemne żądanie  zamawiającego  (beneficjenta),  zobowiązanie  gwaranta  do  

zapłaty  na  rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w 

ofercie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego). 

 

16.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% 

wysokości zabezpieczenia. 
 

16.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi 

wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 
 

    16.7   Kwota, o której mowa w pkt 16.6. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po     
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              upływie okresu rękojmi za wady. 
 

16.8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 
 

16.8.1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, 

16.8.2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

16.8.3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w 

przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
 

16.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia 

musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 
 

16.10. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, 

musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia   publicznego   na   „Wykonanie systemu chłodzenia pomieszczenia 616 w 

budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej ”  

Oznaczenie   sprawy: CRZP/316/009/R/20”. 

16.11. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 

należności za częściowo wykonane roboty budowlane. 
 

16.12. Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie 

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

przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego 

w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w dniu zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

16.13. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 

pkt 2 - 5 Pzp i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie obcej, 

kwota zabezpieczenia 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 zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

16.14. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
 

17. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 6  do SIWZ. 
 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w

 toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
a. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
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b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

b. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

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

postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 

spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

d. Odwołujący przesyła 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. 

e. 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 Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

f. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

g. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu 

oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
 

h. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

 

i. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

 

j. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 

k. W sprawach nie uregulowanych w pkt 18 w zakresie wniesienia odwołania i 

skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 
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19. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

Pzp (jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień). 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

 

20. Adres strony internetowej zamawiającego. 
 

www.dzp.pg.edu.pl 

 

21. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. 
 

1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: 
 

                  W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w  
                  rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu,  
                  zamawiający wymaga  udokumentowania faktu zatrudnienia, poprzez złożenie przez  
                  wykonawcę, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, oświadczenia potwierdzającego zawarcie  
                  umowy z pracownikami, którzy będą realizować prace stanowiące  przedmiot umowy, ze  
                  wskazaniem  

               -  podmiotu składającego świadczenie, 
               -  daty złożenia oświadczenia, 

                     -  liczby pracowników,  
                     -  rodzaju zawartej umowy, 
                     -  wymiaru czasu pracy, 
                     -  rodzaju pracy,  
                     -  miejsca wykonywanej pracy, 
                    Dokument ten powinien zawierać oświadczenie o świadomości  odpowiedzialności karnej za  
                    składanie fałszywych oświadczeń i być podpisany przez osobę uprawnioną do  
                    reprezentowania wykonawcy lub podwykonawcy.     
 

2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 
 
                 Zamawiający w każdym czasie może żądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień ( np.   
                 poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/Podwykonawcę  

                 kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 3  
                 niniejszego rozdziału lub oświadczeń z ZUS o liczbie osób zgłoszonych do ubezpieczeń  

                  społecznych wraz z podaniem ogólnej kwoty ubezpieczenia), jeżeli stwierdzi, że dokumenty  

                 przedstawione przez Wykonawcę budzą  wątpliwości co do ich  autentyczności lub co do  
                  okoliczności, które powinny potwierdzać. W kopii każdej umowy/umów muszą być wskazane:  

                  imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umówionej pracy oraz rodzaj  
                  umowy o pracę i wymiar etatu.  

 
                 W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych  

                 dokumentów lub wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

 
                 W przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w pkt. 1) i 2)  niniejszego 

                 rozdziału wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 12 ust. 2  
                 pkt. 8 umowy. 

 
                    Za niedopełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących  
                    roboty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci  
                    Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt. 9  umowy. 

 

                 W przypadku zmiany osoby skierowanej przez wykonawcę do wykonywania czynności,  
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                 o których mowa w pkt. 3 niniejszego rozdziału Wykonawca zobowiązany będzie do  

                 bezzwłocznego zaktualizowania  listy osób zatrudnionych  i powiadomienia o tym fakcie  
                 zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni roboczych.   
 

3)  rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania    

 zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób  

 wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
 
                 Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień publicznych zamawiający wymaga     

                 zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób  

                 wykonujących czynności w zakresie: 
                 - wykonywania robót instalacyjnych  

 

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

której dokonano wyboru wykonawcy. 

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

dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

23. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia (jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a 

ust. 2 Pzp). 

a. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
b. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

c. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania i zaniechania. 
d. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający  

          żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć  
          podwykonawcy. 

e. 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. 

f. 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. 

 

24. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu (jeżeli zamawiający określa takie wymagania). 

 
Zamawiającemu w terminie 14 dni, od momentu otrzymania projektu umowy, o której 

mowa w § 7 ust. 5 wzoru umowy, przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczególności w następujących 

przypadkach:  

                     1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo,  

     określonych w SIWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości  

     wynagrodzenia z tytułu wykonania robót,  

         2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa  

             w § 7 ust. 9 umowy,  
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         3) niespełniania przez podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla podwykonawców,  

                    4) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia  

                        wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za  

                        wykonane roboty budowlane,  

  5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania     

      podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty   

      w Ofercie wykonawcy,  

   6) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę  

       płatności od wykonawcy od zapłaty wykonawcy przez zamawiającego wynagrodzenia  

       obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę;  

   7) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez wykonawcę kwot  

       zabezpieczenia podwykonawcy od zwrotu wykonawcy zabezpieczenia należytego  

       wykonania umowy przez zamawiającego, 

   8) gdy projekt zawiera postanowienia w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania  

       umowy przez zatrzymanie części wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy na  

       okres trwania rękojmi i gwarancji. 

   9) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż  

       przewidywany Umową dla tych robót,  

   10) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty  

       uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy zamawiającym a wykonawcą na  

                         podstawie Umowy, 

11) braku zobowiązania podwykonawcy do zatrudnienia (przez siebie lub dalszego 

podwykonawcę) osób realizujących zamówienie, o których mowa w § 2 ust. 5 umowy, 

w oparciu o umowę o pracę, co najmniej na okres realizacji robót będących 

przedmiotem umowy o podwykonawstwo, 

12) braku zobowiązania podwykonawcy do złożenia w terminie umożliwiającym wykonawcy 

tj. najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, przedłożenie zamawiającemu,  dokumentów o 

których mowa w § 5 ust. 16 pkt. 3 umowy, dotyczących pracowników którzy będą 

realizować prace stanowiące przedmiot umowy. 

 

25. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

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

obowiązkowi przedkładania zamawiającemu (jeżeli zamawiający określa takie 

informacje). 

 

Zamawiający nie określa takich informacji. 

 

26. Podanie nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. 

 
26.1.    Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o  

           ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe  

           podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane  

             lub usługi. 

26.2.   Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa    

           w pkt 26.1. SIWZ., w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na  

         temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć  

       realizację robót budowlanych lub usług. 
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    27. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego  

          przepływu takich danych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia      

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  

Zamawiajacy informuje, że:  

1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych bedzie Politechnika Gdańska ul. Narutowicza  

    11/12, 80-233 Gdańsk  

2/ inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej  jest Pan Paweł Baniel, 

    (kontakt):iod@pg.edu.pl 

   3/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu  

       związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na “Wykonanie systemu  

       chłdzenia pomieszczenia 616 w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  

       Politechniki Gdańskiej”, nr postępowania CRZP/316/009/R/20”, prowadzonym w trybie przetargu  

       nieograniczonego ;   

   4/ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona  

        zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29  

        stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), dalej  

        „ustawa Pzp”;   

    5/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez  

        okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania  

        umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

    6/ 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;   

     7/ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób  

         zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

     8/ będzie przysługiwało 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 **; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

***;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  narusza przepisy RODO; 

               9/ nie będzie przysługiwało Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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- 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. 

______________________ 

*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

28.  Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 
      

1) Zał I do SIWZ – Projekt wykonawczy – Branża elektryczna 

2) Zał II – Projekt wykonawczy – Branża elektryczna 

3) Zał III – STWiORB 

4) Zał IV – Przedmiar robót – Branża elektryczna 

5) Zał V – Przedmiar robót – Branża sanitarna 

6) Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty 

7) Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ - wzór oświadczeń w zakresie wskazanym przez zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie 

potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, 

8) Załącznik nr 4 do SIWZ – rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1126 

9) Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób 

10) Załącznik nr 6 – wzór umowy 

11) Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

12) Załącznik nr 8 – Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zał. do umowy 
 
 

                                                        Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam 
 
 

                                        DZIEKAN 

 

                                                prof. dr hab. inż. Jacek Stefański 


