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Sygn. akt 03/DI/15/KŁ  

 

 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
  

 
 

do przetargu nieograniczonego na budowę zespołu budynków o funkcji biurowej - 
budynków B i C w zespole obiektów przy ul. Reduta Wyskok 2, ul. Prof. Z. Kieturakisa 8, 10 
w Gdańsku wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznej oraz 
kanalizacji deszczowej z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem i oświetleniem 
terenu na działkach nr 463, 464, 465 i 466 obręb 0100, będących własnością Zamawiającego 
oraz na wszelkich innych działkach na których będzie przebiegała infrastruktura 
towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi oraz z 
prowadzeniem serwisu klimatyzacji, kotłowni gazowej, wentylatorów wywiewnych. 
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Rozdział I.   Definicje i interpretacje. 

1. W specyfikacji oraz we wszystkich dokumentach z nią związanych (jak niżej określono) 
następujące słowa i zwroty winny mieć znaczenie zgodne z niniejszymi objaśnieniami  
z wyjątkiem przypadków, kiedy kontekst wymaga inaczej lub inaczej określają to inne 
postanowienia. 
a) Zamawiający – oznacza udzielającego zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) tj. 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z o.o., 80-744 Gdańsk, ul. 
Królikarnia 13, 
b) Wykonawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 
złożyła ofertę lub zawarła Umowę w sprawie zamówienia publicznego,  
c) Ustawa − oznacza Ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 
późn. zm.) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie, 
d) Oferta oznacza wypełniony w sposób czytelny druk „oferta” z wymaganymi dokumentami, 
zaświadczeniami oraz wypełnionymi załącznikami. Całość opracowania winna być trwale 
zszyta, 
e) Specyfikacja – oznacza dokument szczegółowo określony w art. 36, 36a i 36b Ustawy tj. 
niniejszy dokument oraz wszelkie załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty które 
stanowią jej integralną część, 
f) Przedmiot Zamówienia – oznacza budowę zespołu budynków o funkcji biurowej - 
budynków B i C w zespole obiektów przy ul. Reduta Wyskok 2, ul. Prof. Z. Kieturakisa 8, 10 
w Gdańsku wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznej oraz 
kanalizacji deszczowej z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem i oświetleniem 
terenu na działkach nr 463, 464, 465 i 466 obręb 0100, będących własnością Zamawiającego 
oraz na wszelkich innych działkach, na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca 
wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi oraz z prowadzeniem serwisu 
klimatyzacji, kotłowni gazowej, wentylatorów wywiewnych., na warunkach określonych w 
Rozdziale III Specyfikacji oraz szczegółowo określonych w dokumentacji projektowej, 
przedmiarach robót i wzorze Umowy (załącznik nr 2), [Przedmiot Zamówienia zamiennie jest 
określany jako Przedmiot Umowy] 
g) Cena – oznacza kwotę jako należną do zapłaty Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu 
Zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy. Zgodnie z Ustawą o informowaniu o 
cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 915) cena oznacza wartość 
wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy 
za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się 
również stawkę taryfową 
h) Dzień – oznacza dzień kalendarzowy. 
i) Pisemnie – oznacza wszelkie pismo ręczne, maszynowe lub przy użyciu sprzętu 
komputerowego z własnoręcznym podpisem Wykonawcy i jego pieczęcią firmową. 
j) Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć Umowę w formie pisemnej o 
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane  
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego 
Wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na 
roboty budowlane także między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub między 
dalszymi podwykonawcami. 
2. W dalszym ciągu niniejszej Specyfikacji słowa „oferta” oraz jej pochodne (oferować, 
oferowanie, itp.) są traktowane jako synonimy. 
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3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie są 
wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, spełniają warunki określone w niniejszej 
Specyfikacji oraz ich oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie. 
4. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji. Wszystkie załączniki, 
dotyczące Specyfikacji, stanowią jej integralną część. Koszty związane z przygotowaniem  
i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
Rozdział II.  Tryb udzielenia zamówienia  
 
Zamawiający udziela zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 

 
Rozdział III.  Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
1. Przedmiotem Zamówienia jest budowę zespołu budynków o funkcji biurowej - budynków B 
i C w zespole obiektów przy ul. Reduta Wyskok 2, ul. Prof. Z. Kieturakisa 8, 10 w Gdańsku 
wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznej oraz kanalizacji 
deszczowej z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem i oświetleniem terenu na 
działkach nr 463, 464, 465 i 466 obręb 0100, będących własnością Zamawiającego oraz na 
wszelkich innych działkach, na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z 
wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi oraz z prowadzeniem serwisu 
klimatyzacji, kotłowni gazowej, wentylatorów wywiewnych. [Przedmiot Zamówienia 
zamiennie jest określany, jako Przedmiot Umowy] 

 
Szczegółowy zakres prac opisany został w załączonej dokumentacji projektowej. 
 

Kod CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane. 
45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne 
50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących 
 

2. Przedmiot Umowy obejmuje budowę budynku przy ul. Kieturakisa 10 (BUDYNEK B), 
budowę budynku wraz z rekonstrukcją elewacji frontowej i kształtu dachu przy ulicy 
Kieturakisa 8 (BUDYNEK C) oraz budowę łącznika pomiędzy tymi budynkami a budynkiem 
przy ul. Reduta Wyskok 2 (BUDYNEK A) w Gdańsku wraz z prowadzeniem serwisu 
klimatyzacji, kotłowni gazowej, wentylatorów wywiewnych, w tym m.in. prace: 

 
1) Roboty budowlane: 
a) Rozbiórka budynku przy ul. Kieturakisa 8 w Gdańsku 
b) Budowa budynków B i C wraz z łącznikiem pomiędzy tymi budynkami a budynkiem przy  
ul. Reduta Wyskok 2 w Gdańsku 
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2) wszelkie roboty ziemne, roboty stanu surowego budynków obejmujące między innymi: 
a) roboty ziemne wraz z wywozem nadmiaru gruntu 
b) wykopy pod budynkami 
c) fundamenty: kolumny żwirowo-betonowe, 
d) ściany fundamentowe żelbetowe w postaci belek podwalinowych, 
e) ściany nośne:  
BUDYNEK B  z bloczków z betonu komórkowego 24cm i słupów żelbetowych. 
BUDYNEK C z bloczków z betonu komórkowego 24cm i słupów żelbetowych. Ściana nośna 
rekonstruowana ceglana o grubości 24cm. Od strony elewacji południowo-zachodniej 
weranda w konstrukcji stalowej 
ŁĄCZNIK BUDYNKU B+C Z BUDYNKIEM A: Ściana żelbetowa grubości 16cm. 
f) ścianki działowe: z bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm  
g) stropy: monolityczne żelbetowe 
h) wieńce monolityczne żelbetowe 
i)  nadproża i podciągi żelbetowe 
j) klatki schodowe: schody żelbetowe, szerokość biegu min 120cm pomiędzy pochwytami 
poręczy, spocznik min. 150x150cm.  
k) Konstrukcja dachu: 
BUDYNEK B: drewniana (drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości 
C24). Wszystkie elementy drewniane konstrukcji należy zabezpieczyć środkami ochrony   
p.poż. do granicy NRO oraz środkami grzybo-i owadobójczymi. 
BUDYNEK C: stropodach pełny o tradycyjnym układzie warstw, konstrukcja: płyta 
monolityczna żelbetowa o grubości 20 cm. 
ŁĄCZNIK BUDYNKU B+C Z BUDYNKIEM A: stropodach pełny o tradycyjnym układzie. 
Konstrukcja: płyta monolityczna żelbetowa o grubości 16 cm. 
l) zasypanie fundamentów, wyrównanie i ukształtowanie terenu przy budynkach do 
projektowanych rzędnych, wraz z oczyszczeniem terenu z odpadów budowlanych, 
m) podłoża pod posadzki, 
n) kanały wentylacji grawitacyjnej i wywiewki kanalizacyjne: okrągłe z blachy 
ocynkowanej 
o) obróbki blacharskie: PVC, 
p) pokrycie dachu: blacha dachowa płaska ocynkowana powlekana. 

 
3) izolacje: 
a) przeciwwilgociowe, 
b) termiczne (w tym docieplenie kominów wentylacyjnych), 
c) akustyczne, 
d) parochronne, 
e) wiatrochronne, 
 
4) roboty wykończeniowe obejmujące między innymi: 
a) wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych, 
b) tynki gipsowe  
c) malowanie ścian i sufitów; 
d) dostawę i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 
e) dostawę i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej:  
BUDYNEK B: z profili stalowych z przeszkleniem ze szkła ognioodpornego lub zespolonego, 
o współczynniku przenikania ciepła U≤1,7W/m2K. Drzwi należy wyposażyć w 
samozamykacz.  
BUDYNEK C: drzwi od strony elewacji frontowej drewniane (drewno lite iglaste wg PN-EN 
338:2004, klasa wytrzymałości C24)  odtworzone na podstawie dokumentacji archiwalnej. 
Szczegółowa kolorystyka zostanie dobrana na komisji konserwatorskiej. Drzwi wejściowe od 
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strony wnętrza kwartału, znajdujące się we wnętrzu werandy z profili stalowych z 
przeszkleniem ze szkła ognioodpornego lub zespolonego, wyposażone w samozamykacz,  
natomiast drzwi prowadzące z biur na piętrze na werandę wykończone w laminacie w kolorze 
białym RAL 9010, o wzorze zgodnym z układem drzwi wewnętrznych. Wszystkie drzwi 
zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła U≤1,7W/m2K.  
f) dostawa i montaż stolarki okiennej drewnianej wraz z nawiewnikami i parapetami 
wewnętrznymi: (Okna szklone podwójnymi szybami zespolonymi, które osiągają 
współczynnik przenikania ciepła U≤1,3W/m2K dla całego okna. Należy wykonać 
uszczelnienie okien wg technologii producenta okien. W oknach na parterze budynku należy 
zastosować szyby antywłamaniowe).  
g) wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, 
h) posadzki w pomieszczeniach biurowych: wykładzina dywanowa kasetonowa, 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne: płytki ceramiczne (wystające powyżej posadzki rury 
kanalizacyjne obetonowane, wykończone terrakotą) 
i) dostawa i montaż balustrad wewnętrznych i zewnętrznych, 
j) posadzki w obrębie komunikacji ogólnej: płytki ceramiczne 
k) dostawę i montaż urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie; 
l) dostawa i montaż uchwytów na flagi przy wejściach do budynku, 
m) typowe stalowe wycieraczki czyszczące zewnętrzne przed wejściami do klatek 
schodowych, typowe wewnętrzne wycieraczki gumowe wtopione w posadzkę przedsionków, 
skrobaczki do butów, 
n) roboty elewacyjne: 
BUDYNEK B: ściany zewnętrzne budynku otynkowane w kolorze białym, w elewacji 
frontowej w części wejściowej okładzina elewacyjna drewnopodobna ciemna dopasowana 
kolorystycznie do stolarki okiennej budynku istniejącego A. Przeszklenie klatki schodowej w 
konstrukcji aluminiowej imitującej drewno z wypełnieniem szklanym. Kolorystyka okleiny 
ciemna, dopasowana do stolarki okiennej budynku istniejącego A. 
BUDYNEK C: ściany elewacji północno-wschodniej, północno-zachodniej i południowo-
wschodniej otynkowane w kolorze złamanej bieli (dokładny odcień zostanie dobrany na 
komisji konserwatorskiej), z białymi opaskami wokół stolarki okiennej i drzwiowej. Ściana 
elewacji południowo-zachodniej otynkowana w kolorze białym. Od strony elewacji 
południowo-zachodniej weranda o lekkiej konstrukcji stalowej wykończona okładziną 
drewnopodobną w kolorze ciemnego drewna, dopasowanego do elementów stolarki okiennej 
istniejącego budynku A.  
ŁĄCZNIK BUDYNKU B+C Z BUDYNKIEM A: ściany żelbetowe wykończone okładziną 
drewnianą drewnopodobną. 
o) wykończenie zewnętrzne – przy wykonywaniu kolorystyki, konieczny jest kontakt z 
projektantem w ramach nadzoru autorskiego oraz uzyskanie akceptacji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, 
p) demontaż folii, zabezpieczeń oraz czyszczenie okien i drzwi, 
q) dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych; 
r) dostawę i montaż zamków zastawkowych z wkładką patentową i automatów 
samozamykających w drzwiach zewnętrznych 
s) dostawę i montaż gaśnic 
t) dostawę i montaż skrzynki na listy zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa 
Pocztowego 
u) dostawę i montaż odbojów gumowych do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, 
v) dostawa i montaż stelarzu zewnętrznego i wewnętrznego na którym będą znajdowały się 

informację z nazwami firm w danym budynku  
w) systemowe stopy i ławy kominiarskie, bariery przeciwśniegowe,  
x) wykonanie robót elektrycznych wewnętrznych obejmujących między innymi: 

- instalacje gniazd wtyczkowych 
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- linie zasilające WLZ 
- instalacje oświetleniowe wraz z oprawami 
- instalacja siłowa 
- instalacja sygnalizacji wejściowej 
- instalacje telefoniczne 
- instalacje RTV 
- instalacje domofonowe 
- instalacje ochrony przeciwporażeniowej 
- instalacje połączeń wyrównawczych 
- instalacje odgromowe  
- instalacja sterowania 
- instalacje alarmowe  
- instalacje przeciwpożarowe  
- instalację internetowa 
- instalacje komputerowe 
- instalacje telewizji przemysłowej CCTV 
- system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) 
- instalacja przepięciowa 
- instalacje teletechniczne 
- instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 

 
y) Wykonanie robót sanitarnych wewnętrznych obejmujących między innymi: 

- instalacje centralnego ogrzewania  
- instalacje wody zimnej  
- instalacje wody ciepłej i cyrkulacji  
- instalacje kanalizacji sanitarnej  
- instalacje gazowe 
- instalacje wentylacji  
- wykonanie klimatyzacji 
- urządzenia z osprzętem: 
- wodno – kanalizacyjne (umywalki, zlewozmywaki, miski ustępowe, baterie) 
- grzejniki w kolorze białym z termostatem 
- kotłownię gazową wraz z wyposażeniem 

Armatura sanitarna nie może być gorszej jakości niż proponowana min. przez firmy Oras, Deante, 
KFAP (Krakowska Fabryka Armatury Przemysłowej). Głowice w bateriach umywalkowych, 
łazienkowych winny być mosiężne lub ceramiczne . 

z) Wykonanie wykończenia wewnętrznego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
obejmującego m.in.: 

- miska ustępowa lejowa, wisząca na stelażu do zabudowy lekkiej ze spłuczką podtynkową 
i z przyciskiem do spłukiwania w kolorze chrom z deską sedesową twardą z tworzywa. 
- umywalki ceramiczne 
- podajnik ręczników papierowych z rolki 
- pojemnik na papier toaletowy  
- kosz z uchylną pokrywą 
- dozownik mydła 
- uchwyt ze szczotką toaletową 
- poręcz ścienna, łukowa, uchylna 60 cm przeznaczona dla osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej. 
- lustro ścienne 
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aa) Wykonanie robót uzbrojenia i docelowego ukształtowania terenu obejmujące m.in.: 

- wykonanie prac demontażowych elementów układu drogowego w obrębie włączenia do 
istniejącego chodnika i nawierzchni z kostki granitowej od strony dziedzińca wewnętrznego 
- wykonanie przyłączy wody  
- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej  
- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej 
- wykonanie odcinka gazociagu 
- wykonanie studni teletechnicznej wraz z przepustem 
- wykonanie ciągu pieszo jezdnego z kostki granitowej rzędowej o zróżnicowanej 
kolorystyce, 

bb) wykonanie ogrodzenia 
cc) wykonanie obudowy jednostek zewnętrznych klimatyzacji. 
dd) wykonanie śmietnika wraz z utwardzeniem, 
ee) urządzenie terenu zielenią, w tym: nasiewy trawy, ,nasadzenie krzewów, pielęgnacja 
zieleni przez okres 3-ch lat (przycinanie krzewów, koszenie trawy). 
Przez pielęgnację zieleni rozumie się 5 razy w roku koszenie trawy, 4 razy w roku przycinanie 
krzewów oraz regularne nawadnianie. 
Jeżeli po okresie 3 lat krzew lub trawa będą w złym stanie wegetacyjnym, Wykonawca 
wymieni krzew i dokona nowego zasiewu trawy.  
ff)  prowadzenia serwisu klimatyzacji, kotłowni gazowej, wentylatorów wywiewnych przez 
okres min. 5 lat, 
gg) dokonywania corocznych przeglądów klimatyzacji, kotłowni gazowej, wentylatorów 
wywiewnych przy czym ostatni przegląd winien być wykonany w ostatnim miesiącu okresu 
gwarancyjnego, 

 
Budynek przy ul. Reduta Wyskok 2 jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 419 
decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 30 października 1971 r. 
Ponadto budynek przy ul. Reduta Wyskok 2 oraz projektowane budynki przy ul. Kieturakisa 
8/10 znajdują się w obszarze układu urbanistycznego miasta Gdańska wpisanego do rejestru 
zabytków pod numerem 8 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 
11 października 1947 r. obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytków). 
 
Okna oraz drzwi zewnętrzne należy wykonać z tego samego rodzaju drewna 

 
Wykonawca wykonana Przedmiot Umowy z materiałów własnych 
W odniesieniu do konkretnych materiałów, urządzeń lub wyrobów wyszczególnionych w 
dokumentacji projektowej, Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę 
innych, o równoważnych lub nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych. 
Uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru i projektanta oraz  udokumentowanie, iż są to materiały, 
urządzenia lub wyroby równoważne spoczywa na Wykonawcy. Powyższa sytuacja nie 
obejmuje materiałów ustalanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
W przypadku, kiedy zmiana elementu wymienionego w dokumentacji projektowej wymaga 
zmiany uzgodnionego i zatwierdzonego projektu, wykonanie nowego projektu i uzgodnienie go 
leży po stronie Wykonawcy proponującego zmianę.  
 
Rodzaj, kolor materiałów takich jak: kolor drzwi, k lamek, wykończenia ścian klatki 
schodowej oraz inne materiały i urządzenia wykończenia należy uzgodnić z 
Zamawiającym. 

 
UWAGA: 
Zasilanie budynku  w energię elektryczną wykona ENERGA Operator S.A.  
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Zasilanie budynku w gaz wykona PGNiG S.A. 
W pomieszczeniach montować kratki wywiewne o przekroju 1,5 powierzchni kanału 
pionowego, z możliwością regulacji przekroju zgodnie z normą 
Otwory wentylacji grawitacyjnej powinny mieć wyposażenie umożliwiaj ące redukcję 
wolnego przekroju do 1/3 obsługiwane z poziomu podłogi, obudowa otworu powinna 
umożliwiać zabudowę stałej przesłony (kryzy) dla dławienia nadmiaru ciśnienia (PN-
83/B-03430/Az3); 

 
3. Zakres Przedmiotu Zamówienia określa: 
a) Decyzja o pozwoleniu na budowę WUAiOZ-I-6740.132-3.2015.4-S.A.25837 z dnia 
08.04.2015 r.  
b) Decyzja konserwatorska ZN.5142.499.2014.AK z dnia 06.05.2014 r. 
c) Dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Projektową „Architeka” Tomasz 
Karpowicz z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Trzy lipy 3, która zawiera: 
- projekt wykonawczy branża: architektura 
- projekt wykonawczy branża: konstrukcja 
- projekt wykonawczy branża: instalacje elektryczne 
- projekt wykonawczy branża: instalacje sanitarne 
- projekt wykonawczy branża: drogowa 
d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: instalacje sanitarne, 
instalacje elektryczne, architektura     
e) Przedmiary robót (przedmiar robót stanowi pomocnicze narzędzie służące do wyceny 
oferty i sporządzenia kosztorysu ofertowego). 
 
4. Wykonawca zobowiązany będzie także do: 
a) protokolarnego przejęcia placu budowy i zorganizowania frontu robót,  
b) ochrony mienia własnego jak i Zamawiającego (przenośne zaplecze kontenerowo-biurowe) 
znajdującego się na terenie budowy we własnym zakresie przez cały okres trwania budowy, 
c) dostarczenia własnym staraniem i na własny koszt urządzeń niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu Umowy, 
d) bieżącego usuwania zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, gruzu budowlanego, 
urządzeń prowizorycznych itp., na wysypisko miejskie np. w Gdańsku - Szadółkach, oraz 
stałego podstawiania kontenerów na odpady - zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz 
udokumentowania tych czynności na żądanie Zamawiającego, 
e) opracowania w razie potrzeby dodatkowej dokumentacji projektowej szczegółowych 
rozwiązań technicznych i konserwatorskich. Zamawiający ponosi koszt takiej dokumentacji w 
przypadku, gdy w toku wykonywanych robót komisja konserwatorska zaleci wykonanie robót 
w sposób inny niż przewidywał to projekt budowlany. W przypadku, gdy dokumentacja 
projektowa będzie sporządzona dla potrzeb Wykonawcy lub gdyby Wykonawca chciał 
wprowadzić rozwiązania zamienne koszt takiej dokumentacji ponosi Wykonawca, 
f) zachowania przez przedstawicieli Wykonawcy tajemnicy handlowej nie udzielania bez 
zgody Zamawiającego żadnych informacji związanych z Przedmiotem Zamówienia osobom 
nieupoważnionym lub postronnym, 
g) wykonywania wszelkich prac ziemnych pod nadzorem geotechnicznym i 
archeologicznym, koszty nadzoru obciążają Wykonawcę. Nadzór archeologiczny i 
geotechniczny zapewni Wykonawca, 
h) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru 
najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem ich odbioru, 
i) przerwania robót na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczenia 
wykonanych robót przed ich zniszczeniem na żądanie Inspektora Nadzoru zgłoszone wpisem 
do Dziennika Budowy z podaniem przyczyny tego żądania, 
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j) utrzymania w mocy umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności o których mowa w § 13 ust.2 Umowy, 
k) bieżącego czyszczenia dróg dojazdowych do placu budowy z błota i wszelkich 
nieczystości pochodzących z placu budowy naniesionych przez koła samochodów i sprzętu 
ciężkiego Wykonawcy. Koła samochodów i sprzętu ciężkiego winny być czyste przy wyjeździe 
z terenu budowy, ewentualne zabłocenie okolicznych dróg dojazdowych winno być usunięte 
przez Wykonawcę niezwłocznie po zabrudzeniu, 
l) przedłożenia na żądanie Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych materiałów i 
wyrobów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa a do wyrobów nie podlegających 
obowiązkowej certyfikacji, certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, potwierdzenia wbudowania materiałów uzgodnionych na komisji konserwatorskiej, 
m) przedłożenia dokumentów wydanych przez odpowiednie organy, instytucje 
potwierdzających możliwość eksploatacji zamontowanych urządzeń, przeprowadzenie 
stosownych badań w ramach wynagrodzenia umownego, 
n) usunięcia wszystkich urządzeń tymczasowych i prowizorycznych wykonanych przez 
Wykonawcę,  
o) na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do sprzątnięcia śmieci, 
naprawy ogrodzenia i oświetlenia oraz wykonania i naprawy innych zabezpieczeń BHP w 
terminie określonym przez Inspektora Nadzoru pod rygorem zlecenia tych robót przez 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy, 
p) przekazywania robót Zamawiającemu zgodnie ze szczegółowym zatwierdzonym 
harmonogramem robót, 
q) uczestniczenia w odbiorze końcowym obiektu przed oddaniem do użytkowania oraz we 
wszystkich naradach zwołanych przez Inspektora Nadzoru, Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków lub innego przedstawiciela Zamawiającego, 
r) ogrzewania budynku na własny koszt w przypadku gdy Wykonawca będzie chciał 
wykonywać roboty pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych (przypadek 
powyższy ma zastosowanie gdy niekorzystne warunki atmosferyczne będą uniemożliwiały lub 
spowalniały roboty a Wykonawca będzie chciał je wykonywać), ze względów 
technologicznych lub w razie konieczności przeprowadzania prób i badań zainstalowanych 
urządzeń. W przypadku stosowania ogrzewania elektrycznego Wykonawca będzie w całości 
pokrywał faktury za zużycie energii elektrycznej, a w przypadku korzystania z wew. instalacji 
c.o. Wykonawca pokryje koszty zużycia gazu, 
s) dostarczenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku, 
t) dostarczenia architektonicznej inwentaryzacji powykonawczej budynku wraz z 
dokumentacją rysunkową dla każdego pomieszczenia wraz z wyliczeniem procentowego 
udziału w powierzchniach wspólnych i gruncie, 
u) wykonania  na swój koszt badania wody i dostarczenia Zamawiającemu pozytywnych 
wyników badań, 
v)  uzyskania jeżeli zajdzie potrzeba, we własnym zakresie pozwolenia na zajęcie pasa 
drogowego, koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca, 
w)  wyposażenia pracowników w kamizelki z nazwą firmy Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy i bezwzględnego przestrzegania ich noszenia pod rygorem zakazu 
wstępu na teren budowy, 
x) udostępnienia przez cały okres trwania budowy zamkniętego pomieszczenia (pomieszczenie 
powinno umożliwiać przeprowadzanie narad koordynacyjnych) w baraku Kierownictwa 
budowy oraz zaplecza sanitarnego (przenośna kabina sanitarna np. TOI-TOI) dla potrzeb 
pracowników Zamawiającego.  
y) dokonywania odbiorów z udziałem gestorów mediów, Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, 
z) geodezyjnego wytyczenia przebiegu sieci i przyłączy (wod-kan oraz deszczowej), dróg, 
chodników oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczego w zakresie: 
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- sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych, deszczowych z potwierdzeniem złożenia w 
Referacie Zasobu Geodezyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 2 tygodni licząc od 
dnia wykonania sieci i przyłączy, 
- dróg, chodników z potwierdzeniem złożenia w Referacie Zasobu Geodezyjnego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku w terminie 2 tygodni licząc od dnia wykonania dróg, chodników, 
oświetlenia terenu przy budynkach, 
aa) geodezyjnego wytyczenia obiektów i wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego 
na 2 miesiące przed zakończeniem robót, 
bb) uzyskania w razie konieczności własnym staraniem i na swój koszt niezbędnych  decyzji i 
uzgodnień wydawanych  przez ZDiZ w Gdańsku. 
cc) wykonania w uzgodnieniu z Zamawiającym i zgodnie z warunkami technicznymi 
zasilenia placu budowy w energię elektryczną, a po wykonaniu przedmiotu zamówienia 
tymczasowe przyłącze energetyczne oraz przyłącze wodociągowe winny zostać 
zdemontowane,  
dd) zorganizowania dla własnych potrzeb we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza 
budowy zlokalizowanego w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru oraz szatni, 
umywalni i sanitariatów, a po zakończeniu realizacji inwestycji zdemontowania i ich  
usunięcia. Wykonawca nie ma prawa zajmować pomieszczeń zlokalizowanych na terenie 
wznoszonego obiektu bez zgody Zamawiającego, w przypadku samowolnego zajęcia 
pomieszczeń Wykonawca obciążony zostanie opłatami za bezumowne korzystanie z 
pomieszczeń/pomieszczenia w wysokości dowolnie ustalonej przez Zamawiającego, 
ee) wykonania własnymi siłami i na własny koszt, a następnie zdemontowania wszystkich 
robót pomocniczych, takich jak: drogi wewnętrzne, składowiska tymczasowe, elementy 
zabezpieczające (BHP) oraz tymczasowego zabezpieczenia BHP wykopów przy robotach 
ziemnych, itp. 
ff)  sporządzenia projektu zasilenia placu budowy w energię, projektu organizacji placu budowy 
i urządzenia placu budowy i wszelkie ich uzgodnienia w tym z Zamawiającym należą do 
zakresu przedmiotu zamówienia, 
gg) prowadzenia serwisu klimatyzacji, kotłowni gazowej, wentylatorów wywiewnych przez 
okres min. 5 lat, 
hh) dokonywania corocznych przeglądów klimatyzacji, kotłowni gazowej, wentylatorów 
wywiewnych przy czym ostatni przegląd winien być wykonany w ostatnim miesiącu okresu 
gwarancyjnego, 
ii)  opracowania i przekazania instrukcji obsługi: 
- klimatyzacji 
- kotłowni gazowej, jej sterownika, termostatu i czujnika temperatury zewnętrznej 
- wentylacji 
- monitoringu w tym obsługi centrali, kamer wewnętrznych i zewnętrznych 
- instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu 
- instalacji ppoż  
jj)  dokonania odbioru instalacji gazowej wraz z dwufunkcyjnym kotłem gazowym, 
odpowietrzenia i nagazowania instalacji gazowej oraz montażu gazomierza przez PGNiG S.A. 
kk) przywrócenia do stanu poprzedniego terenów zajętych czasowo w związku z realizacją 
przedmiotu zamówienia oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacja robót na 
terenach sąsiednich, 
ll)  ustanowienia kierownika prac konserwatorskich zgodnie z  Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie  zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi 
zmianami) i rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 lipca 2011 
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. 
z 2011 r. Nr 165, poz. 987_) 
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mm) umieszczenia tablicy informacyjnej zawierającej: 
- emblemat Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej oraz 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
- podstawową wersję logo Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 
- logo „Pomorskie w Unii” 
- logo EBI 
- logo BGK, wzór dostępny na www.bgk.com.pl 
- logo Agencji Rozwoju Pomorza S.A. 
- informację tekstową o następującej treści: „Projekt Miejski współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 
– 2013” 
Po zakończeniu realizacji Projektu Miejskiego tablicę informacyjną zastępuje się tablicą 
pamiątkową umieszczaną co najmniej na okres trwałości Projektu Miejskiego. Jeśli tablica 
informacyjna spełnia wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy pamiątkowej, można 
pozostawić tablicę informacyjną jako pamiątkową. Ostateczny wzór tablicy należy uzgodnić w 
porozumieniu z Zamawiającym, 
nn) ubezpieczenie budowy od ryzyk budowlano montażowych i utrzymanie ich w mocy w 
okresie od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
oo) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budynku przeznaczonego do rozbiórki 
pp) przed rozpoczęciem robót budowlanych wymagających wykonania wykopów 
fundamentowych, przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, 
qq) bieżącego śledzenia i dokumentowania opisowego, rysunkowego oraz fotograficznego 
nawarstwień archeologicznych i profili wykopów w zakresie badań archeologicznych. Badania 
archeologiczne wymagają sporządzenia dokumentacji, zgodnej z § 27 Rozporządzenia Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U.2011.165.987 z późn. zm.) w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, 
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 
badań archeologicznych. 
rr) uzyskanie zgody osób pracujących na budowie, (w tym osób zatrudnionych przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę), na utrwalanie ich wizerunku w związku z 
prowadzeniem monitoringu, poprzez utrwalanie stanu faktycznego rzeczy i osób na wszelkich 
nośnikach danych i ich przechowywanie. 

 
5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru protokoły odbioru 
urządzeń i maszyn takich jak np. żuraw wieżowy. Wykonawca również zobowiązany jest 
dokonywać odbioru rusztowań elewacyjnych (dostarczyć protokół Inspektorowi Nadzoru i 
odnotować ten fakt w Dzienniku Budowy) oraz dokonywać wymaganych przeglądów.  
Wykonawca odpowiada za roboty objęte Umową, winien je prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP. 
6. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przeprowadzenia prób i badań na zgodność 
użytych materiałów lub wykonania robót zgodnie z Umową. Jeżeli w rezultacie 
przeprowadzenia tych prób i badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty 
są niezgodne z Umową, to każdorazowo koszty badań obciążą Wykonawcę, zaś, gdy wyniki 
badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z Umową, to koszt pierwszych 
dwóch zleconych badań pokryje Wykonawca natomiast zlecenie każdych kolejnych badań, 
których wyniki wykażą prawidłowe wykonanie Umowy nie będą obciążać Wykonawcy. 
7. Wykonawca winien zastosować wszelkie niezbędne środki, celem zabezpieczenia dróg i 
mostów łączących lub prowadzących na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 
przez ruch związany z działalnością Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców. Wykonawca winien odpowiednio dobierać trasy, wybierać i używać 
właściwie pojazdy tak, aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu 
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Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie naruszał konstrukcji 
budynków, budowli i innych obiektów położonych przy trasach oraz przepisów o ochronie 
środowiska, w szczególności budynku przy ul. Reduta Wyskok 2. Na czas realizacji łącznika 
pomiędzy budynkami Wykonawca dołoży wszelkiej staranności aby nie zakłócać pracy firm 
pracujących w biurach przy ul. Reduta Wyskok 2 oraz aby hałas i zanieczyszczenia były jak 
najmniejsze. 
8. W przypadku powstania roszczeń, związanych z naruszeniem postanowień o których 
mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest do ich samodzielnego zaspokojenia. 
9. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia we wszystkich naradach zwołanych  
przez  Inspektora Nadzoru. 
10. Zamawiający dopuszcza częściowe płatności – zaliczki (nie częściej niż raz w miesiącu) za 
wykonane i odebrane elementy robót wydzielone w uzgodnieniu z Zamawiającym w 
szczegółowym zatwierdzonym harmonogramie robót. Zamawiający dopuszcza możliwość 
wcześniejszych (niż 30 dni) terminów płatności faktur VAT, po podpisaniu przez Wykonawcę 
porozumienia o zapłacie utraconych przez Zamawiającego odsetek z lokat bankowych od 
wypłaconej kwoty. 
11. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do uzupełnienia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w zakresie podanym przez Inspektora Nadzoru. 
12. Funkcje Inspektorów Nadzoru sprawują na budowie osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego. 
13. Jeżeli zajdzie konieczność Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany 
dostarczyć projekt technologii i organizacji robót ziemnych z zabezpieczeniem skarp i ich 
odwodnieniem na etapie realizacji budowy, sporządzony przez uprawnionego Projektanta. 
14. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne protokoły sprawdzeń m.in. 
protokół sprawdzenia zagęszczenia podłoża gruntowego, protokół sprawdzenia przewodów 
kominowych itp. 
15. Z tytułu korzystania przez Wykonawcę z placu budowy wyposażonego w wodę oraz prąd 
do celów budowlanych itp., Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości 4 % (cztery procent) netto + VAT od wynagrodzenia umownego 
brutto. Zamawiający będzie obciążał zaliczkowo Wykonawcę kwotą w wysokości 4 % (cztery 
procent) netto + VAT od wartości brutto częściowych faktur VAT Wykonawcy,  płatnych na 
podstawie faktur VAT Zamawiającego wystawionych niezwłocznie po otrzymaniu faktur VAT 
Wykonawcy, a różnicą pomiędzy kwotą objętą częściowymi fakturami VAT, a kwotą należną 
zgodnie z postanowieniami Umowy (§ 3 ust. 14 Umowy) obciąży Wykonawcę fakturą VAT 
wystawioną w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po dniu umownego terminu 
zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia lub wystawienia przez Wykonawcę końcowej 
faktury VAT w zależności od tego, który z tych terminów przypadnie wcześniej. (wartość 
netto + podatek VAT) x  0,040 + 23% VAT 
16. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w okresie wykonywania przez niego 
Przedmiotu Zamówienia na tym samym bądź sąsiadującym terenie należącym do 
Zamawiającego będą prowadzili roboty inni Wykonawcy wskazani m.in. przez PGNiG S.A., 
ENERGA, operator telewizji kablowej. 
17. W dniu podpisania Umowy Wykonawca złoży oświadczenie Kierownika Budowy o 
przyjęciu przez niego obowiązków, oświadczenie kierownika prac konserwatorskich oraz 
oświadczenie osoby uprawnionej o prowadzeniu nadzoru archeologicznego. Oświadczenia 
winny posiadać stosowne załączniki. 
18. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia placu budowy pracownikowi Banku celem 
potwierdzenia wykonania poszczególnych elementów robót. 
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Rozdział IV Termin wykonania zamówienia 

    
1. Zamawiający określa, że wymaganym terminem wykonania Przedmiotu Zamówienia jest 
okres maksymalnie 12 miesięcy licząc od dnia udostępnienia placu budowy.  

2. Oferta, która w swojej treści będzie zawierała zobowiązania Wykonawcy do wykonania 
Przedmiotu Zamówienia w terminie dłuższym od ww. będzie odrzucona 

 

Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 Ustawy: 
a) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Wykonawca spełni warunek wtedy, gdy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: 
robotę budowlaną polegającą na budowie, remoncie, modernizacji, przebudowie budynku  
mieszkalnego, biurowego, usługowego, użyteczności publicznej wraz z instalacjami i 
wykończeniem wewnętrznym będącego obiektem położonym na terenie objętym ochroną 
konserwatora zabytków lub wpisanym do rejestru zabytków o wartości robót minimum  
2 000 000,00 zł.  
 
b) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  
Wykonawca spełni warunek wtedy, gdy wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą mogącą 
pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich zgodnie z  Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie  zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi 
zmianami) i rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 lipca 2011 
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. 
z 2011 r. Nr 165, poz. 987) 
 
c) w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej; 
Wykonawca spełni warunek wtedy gdy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia na sumę 
ubezpieczenia w wysokości co najmniej 2 500 000,00 zł 
 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
Ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
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podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2, odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 
prze Zamawiającego warunku.  
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy dokonywane będą na podstawie dokumentów 
wymienionych w Rozdziale VI według formuły: spełnia / nie spełnia. 

 

Rozdział VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 
1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 Ustawy, Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: 
a) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia określonego w Rozdziale V ust. 1 lit. „a” SIWZ, wykonanych w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz 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; 
b) wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, 
że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 lit. b. 
c) dowodu opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości co 
najmniej 2 500 000 ,00 zł  
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 
Ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b Ustawy, winien on przedłożyć informację, o której mowa w ust. 2 lit. c) 
niniejszego Rozdziału dotyczącą tych podmiotów. 
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, 
Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: 
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; 
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d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale ust 
3 pkt b) c), d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) 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, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
5. Dokumenty, o których mowa w ust 4 lit. a i c  powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust 4 lit. b  
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem. Zapis ust  5 stosuje się odpowiednio. 
7. Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców, wraz z ofertą złożył dodatkowo 
następujące dokumenty (informacje): 
a) dowód wpłaty lub ustanowienia wadium; 
b) kosztorys ofertowy. Wykonawca, z którym zostanie podpisana Umowa najpóźniej w dniu 
jej podpisania dostarczy Zamawiającemu szczegółowy kosztorys  
c) oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy (wg wzoru załącznik 
nr 6) 
d) oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy (wg wzoru załącznik 
nr 7) 
e) Wstępny harmonogram robót (wg wzoru załącznik nr 3) sporządzony w oparciu o 
dokumentację projektową  
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
9. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę za wyjątkiem opisanym w Rozdziale V ust.2, w 
którym to dokumenty należy złożyć w formie oryginału 
10. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty 
podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego 
kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają: 
a) pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego dla 
ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, kopii 
poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 
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b) oświadczenie lub oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu winno/y 
potwierdzać, iż Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają 
warunki udziału w postępowaniu. 
c) dokumenty wymienione w ust. 3 niniejszego Rozdziału muszą dotyczyć każdego z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
d) dokumenty wymienione w ust. 2 niniejszego Rozdziału powinny potwierdzać, że 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki 
udziału w postępowaniu. 
12. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 ust. 5 Ustawy, 
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia (wg wzoru załącznik nr 4) dotyczącego grupy 
kapitałowej a jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej również listy podmiotów 
należących do tej samej grupy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa 
każdy z Wykonawców składających ofertą wspólną lub upoważniony pełnomocnik. 
13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.  
14. Jeżeli oferta zawiera informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny one być umieszczone w osobnej, 
wewnętrznej kopercie zatytułowanej „TAJEMNICA PRZEDSI ĘBIORSTWA”. 
 

Rozdział VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie 
osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim 
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji 
pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. 
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa 
w ust. 2 faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod 
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła a jeżeli 
Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 
6. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są Ewa 
Batkowska - Kierownik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych, Krzysztof Łangowski – 
Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji, (58) 320-37-48, fax. (58) 301-96-93, w 
siedzibie Zamawiającego, w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku 
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Rozdział VIII Wymagania dotyczące wadium 

 
1.  Na podstawie art. 45 Ustawy Wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium przed upływem 
terminu składania ofert w wysokości 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 
00/100). 
2.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a)  pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 
96, poz. 620), 
3.  Sposób wniesienia wadium: 
a) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego o/Gdańsk nr 72 11301121 8600 0000 0000 
5768 z oznaczeniem „Kieturakisa ”.  
b) wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno być ważne przez okres związania 
ofertą, tj. przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. Oferty, które nie będą zabezpieczone wadium lub, którym nie będą towarzyszyły dające 
się przyjąć formy wadium, będą przez Zamawiającego odrzucone. 
c) wadium złożone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. ul. Królikarnia 13, 80-744 Gdańsk. Oryginał 
dokumentu gwarancji/poręczenia należy złożyć wraz z ofertą lecz dokument ten nie powinien 
być trwale zszyty z ofertą. 
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 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 ustawy, pełnomocnictw, 
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 
5 ustawy, 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. 

 

Rozdział IX Termin związania ofertą 

 
1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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Rozdział X Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Treść oferty 
Oferta – oznacza wypełniony w sposób czytelny druk „oferta”. Wraz z ofertą Wykonawca 
składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty na 
potwierdzenie spełnienia tych warunków.  
W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom należy je 
wskazać w ofercie. 
2. Forma przygotowania oferty. 
a) Oferta musi być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela lub przedstawicieli 
Wykonawcy (zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w 
obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi). Jeżeli ofertę podpisuje osoba nie 
wymieniona w dokumencie rejestrowym Wykonawcy należy do oferty dołączyć upoważnienie 
do występowania w imieniu Wykonawcy dla tej osoby podpisane wg wskazań w dokumencie 
rejestrowym.  
b) Treść oferty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę na druku Zamawiającego bądź 
zawierającym takie same dane. W przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych 
dokumentów (i informacji) nie dotyczy Wykonawcy, niepotrzebną część należy wykreślić. 
c) Zaleca się aby wypełniony druk oferty wraz z wszystkimi załącznikami były trwale zszyte. 
Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w kopercie zamkniętej w sposób 
uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. 
Koperta ta powinna zostać zamknięta i oznaczona wyłącznie: 
- firmą (nazwiskiem) i adresem Wykonawcy, 
- oznakowaniem: „Kieturakisa”. 
Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie 
ofert. 

 
Rozdział XI Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Składanie ofert. 
Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Motława” Sp. z o.o., 80-744 Gdańsk, ul. Królikarnia 13, pokój nr 104 
(sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06.2015 r. do godz. 11:30 
Jeżeli Wykonawca nie dostarcza oferty osobiście a za pomocą poczty, kuriera, itp. to winien 
nadać ją z takim wyprzedzeniem czasowym, aby oferta dotarła do Zamawiającego przed 
upływem terminu do składania ofert. 
2. Otwarcie ofert. 
a)  Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 22.06.2015 r.  
o godz. 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku, ul. Królikarnia 13, w pokoju 
konferencyjnym, położonym na parterze, w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy 
zechcą wziąć udział w otwarciu ofert.  
b)  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
c)  Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, 
Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwierania ofert. 
4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania  
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
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Rozdział XII Opis sposobu obliczania ceny 
 
1. Cena oferty winna być zgodna z kosztorysem ofertowym. Kosztorys ofertowy winien być 
sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej w tym przedmiaru robót, opisu 
Przedmiotu Zamówienia (rozdział III SIWZ; § 1 i 6 projektu Umowy) specyfikacji 
technicznych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Do ceny netto należy doliczyć 
podatek VAT. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, 
jednoznaczną i ostateczną. 
2. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości brutto kosztorysu ofertowego. Ostateczna 
cena oferty jest ceną ryczałtową. 
3. W przypadku gdyby przedmiar robót bądź dokumentacja projektowa nie zawierały 
elementów, które należą do zakresu Przedmiotu Zamówienia, a wykonanie ich jest 
niezbędne i wynika z przepisów, norm, warunków technicznych bądź zasad sztuki 
budowlanej Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ich wycenę w swojej ofercie. 
4. Ze względu na ryczałtowy charakter ceny stanowiącej wynagrodzenie za wykonanie 
Przedmiotu Umowy zaleca się szczególnie staranne zapoznanie Wykonawców z zakresem 
robót objętych Przedmiotem Umowy w tym z dokumentacją projektową, placem budowy 
i innymi istotnymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wysokość zaproponowanej ceny. 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż zarówno dokumentacja projektowa jak i ilości 
robót podane w przedmiarze robót stanowią szacunkowy rozmiar prac, ewentualne 
odstępstwa od ilości robót podanych w przedmiarze stanowią ryzyko Wykonawcy (art. 
632 § 1 k.c.)  
5. Jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe, to proponując je Zamawiającemu w ofercie 
musi je uwzględnić w ostatecznej cenie oferty. 
6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności Umowy i 
nie będą podlegały zmianom z zastrzeżeniem § 31 projektu Umowy. 
7. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione przez Zamawiającego  
w sposób określony w art. 87 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
8. Zamawiający odrzuci ofertę, która będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do 
Przedmiotu Zamówienia. 

 
Rozdział XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 
 
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie wyłącznie 
następującymi kryteriami: 
1)  cena     95 % 
2) termin płatności faktury   5 %  
 
Ad 1) cena brutto oferty 95 % 

 
         najniższa cena brutto spośród złożonych ofert 

                 C  =  ---------------------------------------------------------------------------        x 100 x 95 % 
 cena brutto badanej oferty 
 

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę brutto w ofercie otrzyma 95 punktów, pozostali 
Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniej punktów, stosownie do ww. wzoru. Stosowana 
punktacja 0-95 pkt. 

 
 C - wskaźnik najniższej  ceny brutto oferty 
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 Ad 2) termin płatności faktury – 5 % 
 
             Termin płatności faktury badanej oferty  
TP =                                                                                                 x 100 x 5%                               
          Najdłuższy termin płatności faktury spośród złożonych ofert 
 

 TP – Termin płatności faktury 
 
Wykonawca, który przedstawi najdłuższy termin płatności otrzyma 5 punktów, pozostali 
Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniej punktów, stosownie do ww. wzoru. Stosowana 
punktacja 0-5 pkt. 

 
Końcowa punktacja (P) zostanie obliczona według wzoru: 
 
P = C + TP   
 
Badanie i ocena ofert. 
Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty będzie przeprowadzony przez Komisję 
Przetargową powołaną przez Zamawiającego. Ocena zostanie dokonana na podstawie 
ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej. Ocena komisji przetargowej podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 
Wyjaśnianie ofert. 
a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem lit. b) 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  
b) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

 

Rozdział XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których dwukrotność kapitału 
zakładowego jest niższa niż wartość zamówienia, a Umowa spółki nie zwalnia od podjęcia 
uchwały wspólników, spółka będzie zobowiązana do przedłożenia uchwały wspólników 
wyrażającej zgodę do zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie 
przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (art. 230 K.s.h.). Nie złożenie powyższej 
uchwały wspólników uniemożliwi zawarcie Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.  
2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została 
wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zaleca się, aby Umowa 
regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w 
szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru tej Umowy: 
a) określenie stron Umowy regulującej współpracę Wykonawców z oznaczeniem lidera, 
b) cel zawarcia Umowy, 
c) czas trwania Umowy (obejmujący okres realizacji Przedmiotu Zamówienia, gwarancji i 
rękojmi, 
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d)  zapis o solidarnej odpowiedzialności każdej ze stron Umowy, wobec Zamawiającego za 
wykonanie Umowy, 
e) wyłączenie możliwości wypowiedzenia Umowy przez któregokolwiek z jego członków do 
czasu wykonania Przedmiotu Zamówienia. 
3. Zamawiający przed zawarciem Umowy o zamówienie publiczne może wnieść uwagi do 
Umowy regulującej współpracę Wykonawców, które strony Umowy winny uwzględnić. Nie 
dopuszcza się możliwości składania Umowy przedwstępnej lub Umowy zawartej pod 
warunkiem zawieszającym. 
Nie złożenie Umowy regulującej współpracę Wykonawców lub złożenie Umowy niezgodnej z 
w/w warunkami uniemożliwi zawarcie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
4. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia Umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy 
podpisywaniu Umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie 
do podpisania Umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych 
do oferty. 
 
Rozdział XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy  
 
1. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem Umowy Wykonawca złożył zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie 
winno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, ale przed jej podpisaniem. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wnoszone w: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy  
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego o/Gdańsk 
nr 72 11301121 8600 0000 0000 5768, przed terminem podpisania Umowy z oznaczeniem 
„ZNWU – Kieturakisa”. 
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
5. Zabezpieczenie wpłacone w formie pieniężnej zdeponowane będzie na oprocentowanym 
rachunku bankowym Zamawiającego na zasadach określonych w art. 148 ust.5 Ustawy Pzp.  
6. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz winno być wystawione na 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. ul. Królikarnia 13, 80-744 
Gdańsk oraz złożone w depozyt do sejfu Spółki. 
7. W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonywania Umowy wnoszone jest w 
gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub poręczeniach musi zawierać następujące 
elementy: 
a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę, 
b) nazwę beneficjenta (zamawiającego) 
c) nazwę gwaranta lub poręczyciela, 
d) określać wierzytelność która ma być zabezpieczona gwarancją, 
e) sformułować zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 
kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: 
- nie wykonał Przedmiotu Zamówienia w terminie wynikającym z Umowy, 
- wykonał Przedmiot Zamówienia nienależycie, 
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f) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu 
zabezpieczenia określonymi w ust.  
 
Zabezpieczenie składane w innej formie niż pieniężnej winno być złożone na okres realizacji 
Umowy nie krótszy niż 6 lat, licząc od dnia podpisania Umowy. 
 
8. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków opisanych w ust. 
7 lit „e” niniejszego Rozdziału Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem 
zapłacenia kwoty stanowiącej ZNWU. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i 
prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 
dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej 
dokumentacji projektowej. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument 
potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, 
upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za 
pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta 
9. Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto: 
a) wykaz nie wykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących Przedmiot 
Umowy  
b) kopie pism wzywających Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy, do należytego 
wykonania Przedmiotu Umowy, 
c) oświadczenie Zamawiającego, że pomimo skierowanych pism Wykonawca nie wykonał 
Przedmiotu Umowy, lub wykonał go nienależycie. 
10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.  
11. Część zabezpieczenia gwarantującą wykonanie robót zgodnie z Umową tj. 70 % ustalonej 
wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania przez 
Wykonawcę Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego jako należycie 
wykonany. Pozostałe 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
pozostanie u Zamawiającego i zostanie przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Zamówienia. Zwrot nastąpi nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 
12. Środkami z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający może pokryć 
należności, których dochodzenie jest dozwolone przepisami prawa lub postanowieniami 
Umowy, jako sposobu naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem zamówienia, w tym również wykonania zastępczego czy zapłaty zastrzeżonych 
w § 29 Umowy i Załączniku Nr 1 do Umowy kar umownych. Żadna z form zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy nie może ograniczać egzekwowania przez Zamawiającego 
należności z tytułu naliczonych zgodnie z Umową kar umownych. 
13*. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego 
wynikających z Umowy, Zamawiający może dokonać przelewu lub wypłaty gotówkowej z 
rachunku, celem zaspokojenia roszczenia. Polecenie przelewu lub wypłata może nastąpić w 
każdy terminie. W takim przypadku utrata prawa do oprocentowania lub obniżenie 
oprocentowania stanowi ryzyko Wykonawcy. 
 
* ust 13 dotyczy sytuacji, kiedy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 
roszczenia Zamawiającego z zabezpieczenia złożonego w innej formie niż pieniężna będę egzekwowane zgodnie 
z procedurą przewidzianą dla danej formy. 
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Rozdział XVI  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej Umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 
Umowy albo wzór Umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby 
zawarł z nim Umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach  
 
Wzór Umowy stanowi załącznik nr 2  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Zamawiający zastrzega, że w roku 2015 przeznaczył na realizację inwestycji kwotę nie 
większą niż 1 500 000,00 zł brutto Pozostałe środki na realizację inwestycji dostępne będą 
w roku 2016.  

 

Rozdział XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony 
prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

 

Rozdział XVII Gwarancja wykonania robót 
 

1. Na wykonane zgodnie z Umową roboty Wykonawca udziela: minimum 5 letniego okresu 
gwarancyjnego, licząc od dnia następnego po dniu odbioru technicznego (bez wykrycia wad 
lub usterek).  
2. Za początek biegu terminu gwarancji uważa się dzień następny po dniu, w którym 
zakończony został (bez wykrycia wad lub usterek) techniczny odbiór robót zaś w przypadku 
wykrycia wad lub usterek dzień następny po dniu, w którym podpisany został protokół z 
usunięcia wykrytych podczas odbioru technicznego wad lub usterek. 
3. Wykonawca zapewnia bezpłatne usunięcie wady i/lub usterki elementu Przedmiotu 
Zamówienia ujawnione w okresie gwarancji w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia, natomiast, gdy 
wada i/lub usterka elementu Przedmiotu Zamówienia będzie powodowała (albo może 
spowodować) zagrożenie zdrowia bądź życia najemców lub uniemożliwi wykonywanie pracy 
przez wynajmujące firmy Wykonawca wykona naprawę danego elementu natychmiast w dniu 
zgłoszenia bądź w dniu następnym. Jeżeli usunięcie wady i/lub usterki w terminie 21 dni 
będzie niemożliwe na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający, jeżeli uzna to za 
uzasadnione może wydłużyć termin usunięcia wady i/lub usterki. Zakończenie prac 
obejmujące naprawy gwarancyjne powinno być potwierdzone pisemnie przez najemcę lub 
pracownika Działu Technicznego. Do odbioru gwarancyjnego mają zastosowanie regulacje 
objęte projektem Umowy (załącznik nr 2) – „ODBIORY” Jeżeli zwłoka w naprawie, przez 
Wykonawcę, będzie uniemożliwiała wykonywanie pracy najemcom, Zamawiający może 
żądać odszkodowania 
4. W przypadku naprawy gwarancyjnej lub wymiany gotowego elementu gwarancja na 
wymienione urządzenia lub ten element ulega przedłużeniu o czas naprawy, licząc od dnia 
zgłoszenia do czasu wykonania naprawy. 
5. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady lub 
spowodowane wadliwym użytkowaniem oraz w przypadku wykonania napraw i przeróbek 
przez osoby nieupoważnione 
6. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu Przedmiotu Zamówienia 
na wolny od wad, jeżeli ilość wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym przekroczy trzy i 
wystąpi kolejna wada danego elementu Przedmiotu Zamówienia. 
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7. Zgłoszenie napraw gwarancyjnych Zamawiający zgłosi Wykonawcy na piśmie. 
8. W razie nie terminowego wywiązania się z usług obejmujących naprawę w ramach rękojmi, 
gwarancji Zamawiający zastrzega kary umowne w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto 
określonego w szczegółowym zatwierdzonym harmonogramie robót danego elementu robót za 
każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, a 
Wykonawca zobowiązuje się kary umowne określone w niniejszym ustępie zapłacić. 

 

Rozdział XVIII Informacje dodatkowe dla Wykonawców 

 
1. Zamawiający nie wyłączył obowiązku, o którym mowa w art. 143 b ust. 8 Ustawy 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej.  
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego 
6. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 

 
Załączniki do SIWZ: 
 
załącznik nr 1 Oferta 
załącznik nr 2 Wzór Umowy wraz z załącznikiem nr 1 (Taryfikator kar umownych) 
załącznik nr 3 Wstępny harmonogram robót 
załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
załącznik nr 5 Doświadczenie zawodowe 
załącznik nr 6 Wzór oświadczenia spełnienia warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy 
załącznik nr 7 Wzór oświadczenia spełnienia warunków zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy 
załącznik nr 8   Projekty wykonawcze 
załącznik nr 9  Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia  
załącznik nr 10 Zobowiązanie do udostępnienia Wykonawcy zasobów do wykonania 

przedmiotu zamówienia 
załącznik nr 11  Szablon na elewację 
załącznik nr 12  Wzór tablicy informacyjnej 
załącznik nr 13  Dokumentacja projektowa 
załącznik nr 14  Decyzja o pozwoleniu na budowę WUAiOZ-I-6740.132-3.2015.4-

S.A.25837 z dnia 08.04.2015 r. 
załącznik nr 15   Decyzja konserwatorska ZN.5142.499.2014.AK z dnia 06.05.2014 r. 
załącznik nr 16  Decyzja konserwatorska ZA.5161.126.2015.EP z dnia 01.06.2015 r. 
 
 


