
5.06.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=54f3a7a8-0445-480e-824c-392505c0aeb3

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=54f3a7a8-0445-480e-824c-392505c0aeb3 1/29

Uniwersytet Gdański: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA

DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU KLIMATYZATORA TYPU SPLIT W

POMIESZCZENIU SZKOLEŃ BHP W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM UNIWERSYTETU

GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. JANA BAŻYŃSKIEGO 1A WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM

CZYNNOŚCI SERWISOWYCH I KONSERWACYJNYCH W OKRESIE UDZIELONEJ

GWARANCJI
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 557030-N-2019 z dnia 2019-06-05 r. 
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Gdański, krajowy numer identyfikacyjny 000001330, ul. ul.

Bażyńskiego  8 , 80-309  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 523 23 20, , e-mail

sekretariatdzp@ug.edu.pl, , faks 58 523 31 10. 

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

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)
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Tak 

www.ug.edu.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.ug.edu.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Pisemnie. 

Adres: 

Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk,

pokój nr 115, I piętro, w godzinach pracy od 7:00 do 15:00

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne
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Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU KLIMATYZATORA TYPU

SPLIT W POMIESZCZENIU SZKOLEŃ BHP W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. JANA BAŻYŃSKIEGO 1A WRAZ ZE

ŚWIADCZENIEM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH I KONSERWACYJNYCH W OKRESIE

UDZIELONEJ GWARANCJI 

Numer referencyjny: A120-211-55/19/SK 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i

uruchomieniu klimatyzatora typu Split w pomieszczeniu szkoleń BHP w budynku Administracyjnym
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Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 1A wraz ze świadczeniem czynności

serwisowych i konserwacyjnych w okresie udzielonej gwarancji. 2.Zakres przedmiotu zamówienia, o

którym mowa w pkt 1, obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i

uruchomieniu klimatyzatora typu Split w pomieszczeniu szkoleń BHP w budynku Administracyjnym

Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 1A – zgodnie z opisem przedmiotu

zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), 2) świadczenie usługi serwisu i konserwacji klimatyzatora typu

Split wraz z materiałami eksploatacyjnymi, których serwisowanie i konserwacja są wymagane przepisami

i zaleceniami producentów w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych

– w okresie udzielonej gwarancji. Minimalny zakres prac oraz czasookresy związane z serwisem i

konserwacją zawarte będą w sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego

harmonogramie czynności serwisowych i konserwacyjnych. Harmonogram czynności serwisowych i

konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem

zakończenia robót. 

 

II.5) Główny kod CPV: 45332000-3 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45331200-8

45310000-3

 

 

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

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
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ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 42 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Terminy wykonania zamówienia: 1)wykonanie robót budowlanych

polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu klimatyzatora typu Split w pomieszczeniu szkoleń

BHP w budynku Administracyjnym Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 1A:

do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, 2)świadczenie usługi serwisu i konserwacji klimatyzatora typu

Split: w okresie gwarancji zaoferowanym przez Wykonawcę, wynoszącym minimum 36 miesięcy.

2.Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym

prac, sporządzonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, wymagają zaakceptowania przez

Zamawiającego.

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

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: a)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 polegających na dostawie z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów, zrealizowanych

na kwotę nie mniejszą niż 14.000,00 PLN brutto każda. b)Na potwierdzenie tego warunku

Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w trakcie

realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: -co najmniej jedną osobą
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posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o

mocy powyżej 50kW lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i

urządzeń wentylacyjnych i gazowych, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -co najmniej dwiema osobami posiadającymi

aktualne świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji

i sieci na stanowisku eksploatacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej

50kW, -co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do

zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru urządzeń, instalacji i

sieci elektrycznych o napięciu do 1kV, -co najmniej dwiema osobami posiadającymi aktualne

świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu do 1kV. Uprawnienia

kwalifikacyjne na stanowisku dozoru winny obejmować armaturę kontrolno-pomiarową i urządzenia

automatycznej regulacji do w/w urządzeń i instalacji. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

 

 

 

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

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
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Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na

podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika

urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

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

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenia

właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

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

właściwego organu, 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

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

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – z zastrzeżeniem

zapisów art. 26 ust 6 ustawy oraz pkt 17 ppkt 4 niniejszego rozdziału, 4) oświadczenia Wykonawcy o

braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –

w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego

porozumienia w sprawie spłat tych należności, załącznik nr 3 do SIWZ, 5) 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
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informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze

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

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

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi

załącznik nr 3A do SIWZ. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się

wspólnie o udzielenie zamówienia) dokumenty wymienione w ppkt 1) - 5) składa każdy z

Wykonawców. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia dokumenty te mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć

wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na

podstawie art. 22 ust. 1 ustawy (rozdział V), Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1) w celu

potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa

w rozdziale V pkt 1 ppkt 3): a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie

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

krótszy – w tym okresie potwierdzający, że Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty budowlane

polegające na dostawie z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów, zrealizowanych na kwotę nie

mniejszą niż 14.000,00 PLN brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca

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

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym

czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy

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

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty —

stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania

tymi osobami – potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji
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zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: - co najmniej jedną osobą posiadającą

aktualne świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji

i sieci na stanowisku dozoru urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW lub

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych i

gazowych, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, - co najmniej dwiema osobami posiadającymi aktualne świadectwo

kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku

eksploatacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW, - co najmniej jedną

osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu

do 1kV, -co najmniej dwiema osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne,

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji

urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu do 1kV; — stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia wszystkich ww.

funkcji pod warunkiem wykazania się przez tę osobę kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami

niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego dla każdego stanowiska z osobna. Jeżeli

Wykonawca przedstawi w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w

postępowaniu wartości wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania

warunków przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym

przez NBP obowiązującym w dniu otwarcia ofert, określonym w rozdziale XII. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

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

4. Poleganie przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zgodnie z art. 22a

ustawy: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale

V pkt 1 ppkt 2) i 3) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) 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. 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne
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podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna, pozwalają na wykazanie

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

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8

ustawy. 4) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5) Wykonawca, który polega na sytuacji

ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6) W celu

oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 22a ustawy, 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 żąda dokumentów, które

określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane,

których wskazane zdolności dotyczą. 7) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1)-4). 8)

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna, podmiotu, o którym mowa w art.

22a ust 1 ustawy, nie potwierdzają spełniania 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 lub sytuację ekonomiczną, o których mowa w rozdz. V. 5.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać

się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Przepisy dotyczące

Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ppkt 1). 3) Jeżeli oferta

Wykonawców, o których mowa w ppkt 1), zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
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Wykonawców – rozdział XVI pkt 7 ppkt 1). 6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje

pełnomocnik (można wystawić jednorazowe pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania),

do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza

(o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika z dokumentów

rejestracyjnych) zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres, na które zostało

wystawione oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. 7. Zgodnie z art. 26

ust. 2 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta

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

na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, określonych w niniejszym rozdziale. 8. 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 postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone

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

dokumentów. 9. Jeżeli Wykonawca nie złożył jednolitego dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1),

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku

podstaw wykluczenia lub innych dokumentów wymienionych w niniejszym rozdziale, oświadczenia

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego

wątpliwości, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 10. Dokumenty lub oświadczenia, o

których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 6 i jednolity

dokument, o którym mowa w pkt 1, muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem. 11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach

określonych w art. 22a ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego albo podwykonawca - zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie

rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej - w zakresie dokumentów

lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje

przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej,

własnoręcznym podpisem. 13. Dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi

powyżej, przy czym ważny będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli
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zostanie potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. 14. Zamawiający na podstawie

art. 26 ust. 4 ustawy wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale. 15. Jeżeli

Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3a ustawy wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne

byłoby unieważnienie postępowania. 16. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za

granicą: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,

że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

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

właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje

się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone w ppkt 1) stosuje się odpowiednio.

17. Dodatkowe informacje: 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający prowadzi w

języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz

z tłumaczeniem na język polski. 2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w jednolitym

dokumencie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 oraz w pkt 16 ppkt

1) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych

baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę

oświadczenia lub dokumenty. 3) W przypadku, o którym mowa w ppkt 2), Zamawiający będzie żądał

od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i

pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 4) W przypadku wskazania przez

Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 oraz w pkt 16 ppkt 1), które
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znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca zobowiązany

jest wskazać w załączniku nr 2 do SIWZ numer postępowania (numer sprawy), do którego złożył te

oświadczenia lub dokumenty. 5) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych

wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi

europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane

przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym

Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące

podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w

pkt 2 i 3. 18. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-

20 lub ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z

organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,

które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres

obowiązywania tego zakazu. 19. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r.,

poz. 1126 ze zm.).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych

00/100). Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert. 2. W zależności od woli
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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 (tekst

jednolity Dz. U. z 2018 poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść

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 A120-211-55/19/SK.

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. Wadium

wniesione w pieniądzu będzie skuteczne z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku

bankowym Zamawiającego wskazanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed

upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. 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 w języku polskim

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy

zostanie odrzucona. 6. Wadium dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

może być wniesione przez jednego z tych Wykonawców, kilku z nich lub wszystkich łącznie. 7.

Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z przesunięciem terminu

wniesienia wadium. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w

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

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

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca,

którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w ofercie. 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4) Zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego

oferta została wybrana. 9. 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 8 ppkt 1). 2)
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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. 10.

Zamawiający żąda 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. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

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

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

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

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

 

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

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
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Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

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

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena oferty 60,00

Okres gwarancji 40,00

 

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

nieograniczony) 

Tak 

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

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

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

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

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

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach: 1) zmiany

powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub

ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to

niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 2)

zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy,

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące

warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług, lub instalacji,

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną

niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; c) wartość każdej kolejnej zmiany

nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zostały spełnione łącznie

następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; b) wartość zmiany nie przekracza

50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający

udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,

upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile
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nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez

Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 5) zmiany dotyczącej

terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1: a) poprzez jego wydłużenie o okres

odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia, w wyniku zaistnienia siły wyższej, o

której mowa w § 18, b) poprzez jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w

wykonywaniu zamówienia, w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych niekorzystnych warunków

atmosferycznych, w szczególności: silnego wiatru, gwałtownych opadów deszczu, gradobicia, burzy z

wyładowaniami atmosferycznymi, intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych, oblodzenia,

silnych mrozów, 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 – fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora

nadzoru, c) poprzez jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu

zamówienia lub o okres niezbędny na realizację dodatkowych robót budowlanych, w wyniku

wprowadzenia zmian umowy wynikających z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6

ustawy, których wprowadzenie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, d) poprzez

jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia, w wyniku

wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów ustawy Prawo

budowlane, e) poprzez jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu

zamówienia, 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) poprzez jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu

zamówienia, 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, 6) 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, 7)

zmiany osób wskazanych w § 8 ust. 1, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na

inne osoby w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć,

choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, pod

warunkiem, że zaproponowana osoba będzie posiadała kwalifikacje zawodowe i uprawnienia zgodne z

wymaganiami opisanymi w rozdziale V SIWZ, 8) zmiany Podwykonawcy lub zmiany części zamówienia
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powierzonego podwykonawcom wskazanych w § 9 ust. 3 lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji

gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie – w tych sytuacjach

Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczynę, firmę Podwykonawcy i część zamówienia

powierzonego Podwykonawcy, 9) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art.

144 ust. 1e ustawy, 10) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w

umowie, 11) innych przewidzianych w ustawie. 12) zmiany wysokości wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 nastąpi:

a) zmiana stawki podatku VAT, b) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10

października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 847 z

późn. zm.), c) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, d) zmiana zasad gromadzenia i

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4

października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r. poz. 2215 z późn. zm.) - 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. 2-7, – 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. 2–8. 2. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia

wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 12, 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. 3. W

terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, 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).
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4. 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. 5. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie

przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 12, 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. 6. 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. 1 pkt 12, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim

stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych

informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio, z tym że Wykonawca

jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od

otrzymania wniosku od Zamawiającego. 7. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 2-6 zostanie

wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 12, 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. 1 pkt 12. 8. Aneks waloryzacyjny zostanie podpisany niezwłocznie po przedstawieniu

przez Wykonawcę kompletnego wniosku z kalkulacją. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy

obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 12. 9. Zmiany

postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-11 wymagają dla swej ważności formy

pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Wniosek o wprowadzenie tych zmian musi być

złożony na piśmie i uzasadniony przez stronę występującą o zmianę postanowień umowy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

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

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

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

Data: 2019-06-24, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 
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Wskazać powody: 

 

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

postępowaniu 

> Polski 

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

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

Postanowienia związane z podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego i informacje o

formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego 1.Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców projekt umowy –

załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca może nanieść parafkę akceptując projekt umowy załączony do

SIWZ na jego ostatniej stronie i załączyć niniejszy projekt do oferty albo ograniczyć się do oświadczenia,

odnoszącego się do treści projektu umowy, zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.

2.Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy.

3.Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu

Wykonawcy (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od

ustaleń dokonanych przez strony. 4.Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego

(na adres Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego

8), jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jej otrzymania. 5. Umowa w sprawie zamówienia

publicznego może zostać zawarta także po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający

przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a

Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 6. Jeżeli

Wykonawca, o którym mowa w rozdziale II pkt 3, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
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ocenioną spośród pozostałych ofert. 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 w układzie branżowym

uzgodniony z Zamawiającym, 4) kosztorys ofertowy w układzie branżowym wraz z cenami

jednostkowymi, zestawieniem materiałów i parametrami cenotwórczymi, uzgodniony z Zamawiającym,

5) kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia – osób wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ, 6)

kopię opłaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy. 8. Zmiany postanowień zawartej umowy oraz

warunki ich wprowadzenia do umowy opisane są w § 15 projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. 9.

Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a

zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy zgodnie z zapisami w § 16 projektu umowy –

załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 145a ustawy, może rozwiązać umowę zgodnie z

zapisami w § 17 projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. Wymagania dotyczące zabezpieczenia

należytego wykonania umowy 1.Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca

wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w

ofercie. 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018

r., poz. 110). 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 nieodwołalną i bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) do maksymalnej

wysokości zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego w języku polskim, właściwie podpisane,

zawierające oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał

umowę, bez konieczności przedstawiania innych dokumentów. Gwarant winien zobowiązywać się do

wypłaty kwoty poręczenia (gwarancji) w terminie 30 dni od otrzymania żądania zapłaty. Wykonawca

zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu gwarancji celem zatwierdzenia.
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Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i wymagań Zamawiającego. 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 dnia zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane (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 kar umownych, kosztów zastępczego usunięcia wad oraz kosztów

zastępczego wykonania zobowiązań umownych. 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 zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu

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 po potrąceniu ewentualnych

odszkodowań, kar umownych, kosztów zastępczego usunięcia wad oraz kosztów zastępczego wykonania

zobowiązań umownych. 11. Jeżeli okres na jaki będzie wniesione zabezpieczenie przekroczy 5 lat (w

zależności od okresu gwarancji zaoferowanego przez Wykonawcę), zabezpieczenie w pieniądzu

Wykonawca wnosi na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na okres nie

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia

nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 13. Wypłata, o

której mowa w pkt 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego

zabezpieczenia. 14. Przed przesunięciem terminu wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest

odpowiednio przesunąć terminy ważności poręczeń (gwarancji) w terminie podpisania aneksu do umowy.
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Podwykonawcy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. 2.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza

powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3. Jeżeli powierzenie

Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na

żądanie Zamawiającego przedstawia jednolity dokument i dokumenty wymienione w rozdziale VII pkt 3

ppkt 1)-4) potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 4. Jeżeli Zamawiający

stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany

jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia

podwykonawcy. 5. Postanowienia pkt 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 6.

Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy nie może naruszać zapisów SIWZ i umowy, na podstawie

których dokonano wyboru oferty Wykonawcy. 7. Powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

8. Szczegółowe wymagania dotyczące podwykonawstwa zawarte są w projekcie umowy (załącznik nr 5

do SIWZ). Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy

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

ustawy. 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 ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu

składania ofert. 9. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu

składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. 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 i

informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie

internetowej Zamawiającego - art. 38 ust. 6 ustawy. 12. 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
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przypadkach określonych w ustawie. 13. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

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

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

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

Zamawiający informuje, że: a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański,

80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym. b) Administrator danych

osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu

(58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: - na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. - na podstawie art. 6 ust. 1

lit. b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku

rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. d) Odbiorcami Pani/Pana danych

osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w

oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp” oraz w oparciu o przepisy art. 8, 10 i 11 ustawy z dnia

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1764 z późn. zm.). e)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w

lit. c) jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. f) obowiązek podania

przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym

określonym w przepisach ustawy Pzp wraz z przepisami wykonawczymi, w tym rozporządzeniem

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

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

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarciem umowy w

sprawie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy

Pzp*. g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO

prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do

sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; - 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 dotyczących narusza

przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
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usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20

RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

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

Wyjaśnienie: dotyczy zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą. **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. 2) W przypadku

konieczności przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem jest

Zamawiający w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie na

wniosek Zamawiającego do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w

rozumieniu art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) przed dokonaniem przetwarzania danych osobowych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


