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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.ug.edu.pl 

 

Gdańsk: Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Stworzenie EkoParku 

Uniwersytetu Gdańskiego - ochrona gatunków zagrożonych i promocja 

różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych 

znajdujących się na terenie miasta Gdańsk 

Numer ogłoszenia: 42755 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Gdański , ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 523 23 20, 

faks 58 523 31 10. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Stworzenie 

EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego - ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez 

rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV): 45000000-7; 45111100-9; 45111200-0; 45231400-9; 45316100-6; 45310000-3; 45233120-6; 

45233161-5; 45223800-4; 45112710-5; 77211400-6; 77211600-8. 2. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie 

zadania inwestycyjnego pn. Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego - ochrona gatunków zagrożonych i 

http://www.ug.edu.pl/
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promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta 

Gdańsk. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty budowlano-montażowe i instalacyjne - zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacją techniczną, 2) pielęgnację zieleni - przeprowadzaną zgodnie ze sztuką 

ogrodniczą przez wyspecjalizowane do tego osoby, w celu utrzymania prawidłowego wzrostu roślin i założonego w 

projekcie efektu estetycznego - w okresie gwarancji udzielonej na zakres przedmiotu zamówienia określony w ppkt 1, 

3) serwis i konserwację wszystkich urządzeń, systemów i instalacji wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, 

których serwisowanie i konserwacja są wymagane przepisami i zaleceniami producenta w celu utrzymania ciągłej 

sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych¬ - w okresie gwarancji udzielonej na zakres przedmiotu 

zamówienia określony w ppkt 1. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii: 12 godzin. 4. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 (do SIWZ). 5. Szczegółowy zakres przedmiotu 

zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 10 (do SIWZ). 6. Przedmiar robót należy 

traktować jako materiał pomocniczy. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu 

zamówienia ponosi Wykonawca. 7. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek 

dokumencie uważa się za obowiązujące. 8. Jeśli gdziekolwiek na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarach Robót, Projektach Budowlanych, Projektach Wykonawczych 

lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 

materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych opisywanym, gwarantujących uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. 

Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanym 

pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w ww. dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na 

celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych 

Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez 

równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne, jakościowe i 

technologiczne nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i zostaną 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 9. Należy przyjąć wysoki standard wykonywanych robót. 10. Wykonawca 

zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia z należytą starannością, 

zgodnie z warunkami przedmiotowego postępowania opisanymi w SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa w tym 

określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z 
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Zamawiającym. 11. Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1, nie 

krótszej niż 60 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów 

w rozdz. XII. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji musi zostać określony w miesiącach, z uwzględnieniem 

zachowania możliwości podzielenia go na kwartały, tj. musi on wynosić 60 lub 63 lub 66 lub 69 lub 72 miesiące. 

Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 11 projektu umowy - załącznik nr 6 (do SIWZ). Okres gwarancji stanowi 

jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w rozdziale XII SIWZ. 12. Zaleca się, aby 

Wykonawca przeprowadził wizję lokalną. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0, 45.23.14.00-9, 45.31.61.00-

6, 45.31.00.00-3, 45.23.31.20-6, 45.23.31.61-5, 45.22.38.00-4, 45.11.27.10-5, 77.21.14.00-6, 77.21.16.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2017. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: 

trzydzieści tysięcy złotych). Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert. 2. W zależności od 

woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach 

udzielonych 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 (t.j. Dz. U. z 2014r, poz. 1804 z późn. zm.). 3. Poręczenie, gwarancja, o 

których mowa w pkt 2 powinny być ważne przez okres związania ofertą - kopia wadium powinna być dołączona do 

oferty, a oryginał dołączony do oferty w osobnej kopercie. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde 

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
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Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 4. Oferta 

niezabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia przez Zamawiającego. 5. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników 

konsorcjum, kilku z nich lub wszystkich konsorcjantów łącznie. 6. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy 

wnieść w terminie składania ofert przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. IV/O 

Gdańsk Nr 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr A120-211-59/16/PJ. 

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium wniesione 

w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie (rozdział X SIWZ) znajdzie się na rachunku bankowym 

Zamawiającego. 7. Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z przesunięciem terminu 

wniesienia wadium. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z 

postępowania, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz 

z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 3) Wykonawca, którego oferta 

została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) Wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium 

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 4. 2) 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. 

Ponowne złożenie wadium lub jego przedłużenie: 1) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z 

jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, a jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. W związku z przedłużeniem terminu związania ofertą po wyborze oferty 

najkorzystniejszej Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium lub przedłużenia jego ważności przez 
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Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 2) Zamawiający żąda w określonym terminie 

ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu je zwrócono na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeśli w 

wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, każda polegająca na realizacji założeń 

parkowych lub zagospodarowaniu terenu zieleni, o powierzchni nie mniejszej niż 1 hektar, obejmująca w 

swym zakresie założenie szaty roślinnej (tj. sadzenie drzew lub krzewów) wraz z robotami towarzyszącymi 

(takimi jak: ciągi piesze, oświetlenie, mała architektura). 2. W przypadku Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia (w tym w ramach konsorcjum) warunki udziału w postępowaniu określone 

w pkt 1 Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie - art. 24 ust.1, 2 i 2a ustawy. 4. Zasady oceny 

spełniania warunków Zamawiającego: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie 

dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale V SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub 

będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. 
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zespołem 4 osób, w skład którego wchodzą: a) kierownik budowy - osoba posiadająca uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadająca odpowiednie 

kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; b) kierownik robót 

elektrycznych - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadająca 

odpowiednie kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; c) kierownik 

robót sanitarnych - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadająca 

odpowiednie kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; d) 

specjalista ds. zieleni - osoba posiadająca minimum średnie wykształcenie z zakresu ogrodnictwa lub 

architektury krajobrazu oraz posiadająca doświadczenie w realizacji co najmniej 3 zadań związanych z 

urządzeniem terenów zieleni o powierzchni nie mniejszej niż 5000 m2 dla każdego zadania. 2. W przypadku 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w tym w ramach konsorcjum) warunki 

udziału w postępowaniu określone w pkt 1 Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 3. W postępowaniu mogą 

wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie - art. 24 ust.1, 2 i 

2a ustawy. 4. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego: Ocena spełniania warunków 

wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie 

dokumentów opisanych w rozdziale V SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN. 2. W przypadku Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia (w tym w ramach konsorcjum) warunki udziału w postępowaniu określone 

w pkt 1 Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie - art. 24 ust.1, 2 i 2a ustawy. 4. Zasady oceny 

spełniania warunków Zamawiającego: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie 

dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale V SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

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

dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone; 

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub 

złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych 

nienależycie 

Wykaz potwierdzający, że Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, każda polegająca na 

realizacji założeń parkowych lub zagospodarowaniu terenu zieleni, o powierzchni nie mniejszej niż 1 hektar, 

obejmująca w swym zakresie założenie szaty roślinnej (tj. sadzenie drzew lub krzewów) wraz z robotami 

towarzyszącymi (takimi jak: ciągi piesze, oświetlenie, mała architektura), wraz z podaniem ich rodzaju, daty i 

miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów (wymienionych w pkt 1.2 rozdz. IV SIWZ) dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, 

czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - stanowiący załącznik 

nr 8 (do SIWZ).; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
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Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami 

których będzie dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny 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. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych 

podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące 

tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą: 1) Oświadczenie o podwykonawcach - załącznik nr 7 (do SIWZ). Wykonawca 

wykonujący zamówienie wyłącznie siłami własnymi nie ma obowiązku dołączenia do oferty tego załącznika. 2) Dowód 

wniesienia wadium - zgodnie z rozdz. VII SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Okres gwarancji - 10 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  



 

 

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-59/16/PJ 

 

str. 10 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Żadna zmiana umowy nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem 

ust. 3 pkt 9. 2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody (z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 9 lit. a). 3. Istotna zmiana postanowień zawartej 

umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, 2) zmiany zakresu 

robót i/lub przedłużenia terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, 

których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, 3) zmiany dotyczącej w szczególności 

terminu realizacji umowy: a) w szczególności z przyczyn: ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżących 

po stronie Zamawiającego, b) w szczególności z przyczyn: ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżących 

niezawinionych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, c) spowodowanej warunkami 

geologicznymi, archeologicznymi, atmosferycznymi lub terenowymi, w szczególności: gwałtowne opady deszczu, 

gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 

uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą 

jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy, 

d) związanej z koniecznością powołania biegłych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w SIWZ, a w 

szczególności w dokumentacji projektowej, czynników uniemożliwiających realizację robót, e) w wyniku wystąpienia 

opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich zaniechania, do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w 

przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są one następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, f) gdy zaistniała inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy okoliczność w szczególności: prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, 4) zaistnienia siły wyższej, 5) zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych. 

Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od 

rozwiązań przyjętych w dokumentacji będącej podstawą zamówienia, po akceptacji zmian przez Zamawiającego, 6) 

zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej 

równoważnymi uprawnieniami, kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem, opisanymi w rozdziale 
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IV SIWZ, 7) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy lub wprowadzenie 

Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie, 8) zmiany 

wynikającej ze zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących 

realizacji projektu, w tym co do sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, 9) zmian 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - a zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę - zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 4-9, z tym że zmiany mogą nastąpić nie 

wcześniej niż po 12 miesiącach obowiązywania umowy z wyjątkiem zmian stawki podatku VAT. 4. Wykonawca 

najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 

9, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości 

wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany 

mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają 

zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 1) szczegółową kalkulację 

proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany 

wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, 2) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości 

kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania 

umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o pracę lub 

dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. 5. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o 

którym mowa w ust. 4, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie 

dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za 

zgodność z oryginałami). 6. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego 

pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń 

pism dla Wykonawcy. 7. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejście w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 9, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie 

zmiany umowy. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości 

wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 5, 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów 

(oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez 

Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 9, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez 
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Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres 

tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio, z tym że Wykonawca jest 

zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od 

Zamawiającego. 9. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 4 - 8 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w 

ust. 3 pkt 9, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą 

aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów 

wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust. 3 pkt 9. 10. Wniosek o wprowadzenie zmian, o których 

mowa w ust. 3 pkt 1-8 musi być złożony na piśmie i uzasadniony. 11. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.ug.edu.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych 

Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 8, pokój nr 115, I piętro, 80-309 Gdańsk, w godzinach pracy od 7:00 do 

15:00. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2016 godzina 

12:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 8, pokój nr 115, I piętro, 80-

309 Gdańsk, w godzinach pracy od 7:00 do 15:00. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Zamówienie dotyczy realizacji projektu pn.: Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego - ochrona 

gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych 

znajdujących się na terenie miasta Gdańsk, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.4 Ochrona 

różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr 

RPPM.11.04.00-22-0036/15-00 z dnia 29.03.2016 r. Rozdz. III SIWZ. Termin wykonania zamówienia: 1. Terminy 

realizacji przedmiotu zamówienia: 1) wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych: w terminie do 

15.11.2017 r., 2) pielęgnacja zieleni: w okresie gwarancji zaoferowanym przez Wykonawcę, wynoszącym minimum 60 

miesięcy od dnia odbioru końcowego, 3) serwis i konserwacja wszystkich urządzeń, systemów i instalacji wraz z 

dostawą materiałów eksploatacyjnych: w okresie gwarancji zaoferowanym przez Wykonawcę, wynoszącym minimum 

60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 2. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy określone w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym prac, sporządzonym przez Wykonawcę według wzoru, stanowiącego załącznik 
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nr 11 (do SIWZ), uwzględniającego planowane przeroby miesięczne przed podpisaniem umowy, wymagają 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Rozdz. V SIWZ Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: pkt 2 W zakresie potwierdzenia 

niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, należy przedłożyć: ppkt 6) Zgodnie z art. 24 ust. 2a 

ustawy, Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy 

Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie 

wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki 

techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków 

zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub 

zobowiązał się do ich naprawienia. Rozdz. XV SIWZ. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy: 1. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto. Zabezpieczenie to Wykonawca może wnosić w: 1) 

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

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4) pieniądzu, 5) 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 (t.j. Dz. U. z 2014r, poz. 1804 z późn. zm.). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w proponowanych przez Wykonawcę formach zostanie wniesione na 

ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy, a gwarancje bankowe lub inne dokumenty zostaną wystawione na 

Zamawiającego. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK 

PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych gwarant musi 

zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) do maksymalnej wysokości zabezpieczenia na 

pierwsze żądanie Zamawiającego, właściwie podpisane, zawierające oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca 

nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 

projektu gwarancji celem zatwierdzenia. Gwarant winien zobowiązywać się do wypłaty kwoty poręczenia (gwarancji) w 

terminie 30 dni od otrzymania żądania zapłaty. 5. Zabezpieczenie w wysokości określonej w pkt 1 służy do pokrycia 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca 

może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w pkt 1. 7. W ciągu 30 dni od zrealizowania przez Wykonawcę 
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przedmiotu zamówienia i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego (podpisania protokołu odbioru 

końcowego należycie wykonanego przedmiotu zamówienia), Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, 

wniesionego w pieniądzu zatrzymując pozostałe 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

zamówienia. 8. Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi i gwarancji jakości zostanie zwrócona w 

ciągu 15 dni po upływie rękojmi po potrąceniu ewentualnych odszkodowań i kosztów zastępczego usunięcia wad. 9. 

Zamawiający zwróci 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. 10. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub 

gwarancji powinno być wniesione w pełnej wysokości (10% oferowanej ceny oferty brutto) jako zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w 

terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane (podpisania 

protokołu odbioru końcowego należycie wykonanego przedmiotu zamówienia), pozostałe 30% będzie stanowić 

zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia i zostanie zwrócone 

Wykonawcy w ciągu 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi. 11. Przed przesunięciem terminu wykonania zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przesunąć terminy ważności poręczeń (gwarancji) w terminie podpisania 

aneksu do umowy. Rozdz. XVI SIWZ. Postanowienia związane z podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego: 7. Do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 1) kopię umowy regulującej 

współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 4 ustawy), 2) 

potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) harmonogram rzeczowo-finansowy prac 

sporządzony według wzoru, stanowiącego załącznik nr 11 (do SIWZ), uwzględniającego planowane przeroby 

miesięczne i uzgodniony z Zamawiającym, 4) kosztorys ofertowy wraz z cenami jednostkowymi, zestawieniem 

materiałów i parametrami cenotwórczymi oraz tabelą elementów scalonych, 5) kopię dokumentów potwierdzających 

uprawnienia budowlane kierownika budowy i kierowników robót oraz aktualnych zaświadczeń potwierdzających prawo 

do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie - osób wskazanych w załączniku nr 9 (do SIWZ), 6) kopię 

dokumentu, potwierdzającego posiadanie przez specjalistę ds. zieleni wymaganego wykształcenia - osoby wskazanej 

w załączniku nr 9 (do SIWZ), 7) kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy. Rozdz. XVII SIWZ. Podwykonawcy: 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców - rozdział V pkt 3 ppkt 1 SIWZ. 2. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, w załączniku nr 7 (do SIWZ), jaką część zamówienia zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 3. Wprowadzenie podwykonawcy nie może naruszać zapisów SIWZ i umowy na podstawie których 

dokonano wyboru oferty Wykonawcy. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań 

podwykonawców tak jak za działania własne. 5. Szczegółowe uregulowania dotyczące podwykonawstwa zawarte są w 
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projekcie umowy - załącznik nr 6 (do SIWZ). Rozdz. XIX SIWZ Dodatkowe informacje: 1. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W 

przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych - oferta zostanie 

odrzucona. 3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu 

zakupów. 4. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. 6. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości dokonania przedpłaty. 7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają 

wyłącznie Wykonawcę. 8. Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.ug.edu.pl od dnia 

zamieszczenia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 9. Przekazanie SIWZ 

w formie papierowej na wniosek Wykonawcy przekazuje się odpłatnie (10 groszy za stronę + koszty przesyłki - listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) - art. 42 ust. 2 ustawy. 10. Zamawiający w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. 

Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. 11. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 12. 

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu 

terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego - art. 38 

ust. 6 ustawy. 13. Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy oraz regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji 

związanych z postępowaniem tylko w przypadkach określonych w ustawie. 14. Klauzula informacyjna dotycząca 

danych osobowych: Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) Zamawiający informuje, iż: 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy, 

pozyskanych w związku z jego przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest 

Uniwersytet Gdański, z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym. 2) Dane 

osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązku określonego w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164). 3) Wykonawca posiada prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 4) Podanie Zamawiającemu danych osobowych Wykonawcy jest 

dobrowolne, jednakże jest to niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ppkt 2. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
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udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 

być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


