
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku: Wykonanie robót 
remontowych wynikających z obowiązkowych przeglądów technicznych 

obiektów PORD w Gdańsku oraz Przebudowa pomieszczeń bufetu na salę 
wykładową i archiwum 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej 
Nie 
 
Nazwa projektu lub programu 
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych 
Nie 
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 
wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 



krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, 
krajowy numer identyfikacyjny 19147450500000, ul. Równa  - , 80-067  Gdańsk, 
woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 300 15 26, , e-mail zp@pord.pl, , faks 58 
300 15 29. 
Adres strony internetowej (URL): www.pord.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: Inny (proszę określić): 
Inna Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 
pozostałych zamawiających): 
 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 
można uzyskać pod adresem (URL) 
Tak 
https://www.e-bip.org.pl/pordgdansk/13209 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia 
Tak 
https://www.e-bip.org.pl/pordgdansk/13209 
 
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: 
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80-067 
Gdańsk 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 
uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót 
remontowych wynikających z obowiązkowych przeglądów technicznych obiektów 
PORD w Gdańsku oraz Przebudowa pomieszczeń bufetu na salę wykładową i 
archiwum 
Numer referencyjny: ZP-12/PN/20 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 
dialog techniczny 
Nie 
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 
w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 
lub grup części: 
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 
zamówienie jednemu wykonawcy: 
 
 



 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 
) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem 
zamówienia są roboty polegające na wykonaniu robót remontowych wynikających 
z obowiązkowych przeglądów technicznych obiektów PORD w Gdańsku oraz 
przebudowa pomieszczeń bufetu na salę wykładową i archiwum. Zamówienie jest 
podzielone na dwie części. CZĘŚĆ I - Wykonanie robót remontowych 
wynikających z obowiązkowych przeglądów technicznych obiektów PORD w 
Gdańsku CZĘŚĆ II - Przebudowa pomieszczeń bufetu na salę wykładową i 
archiwum w PORD w Gdańsku. 2. Szczegółowy zakres prac polegający na 
wykonaniu w/w robót został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia tj. 
dokumentacji technicznej– jako załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca 
zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w 
cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich 
wykonania, zgodnie z technologią określoną w opisie przedmiotu zamówienia. 4. 
Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonane w sposób nie powodujący 
utrudnień w organizacji prowadzenia egzaminów, szkoleń na terenie jednostek 
PORD. 5. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie 
wykonywanej roboty. 6. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące ludzi, materiały, 
roboty i sprzęt, na kwotę nie mniejszą niż kwota złożonej oferty. W przypadku, gdy 
okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania realizacji 
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na 
warunkach nie gorszych niż warunki dotychczasowego ubezpieczenia. 7. 
Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów (np. 
śmieci, gruz i inne), co musi zostać potwierdzone w dokumentacji odbiorowej (np. 
poprzez złożenie oświadczenia). 8. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót 
przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru 
jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót. 9. Wykonawca zobowiązany 
jest udzielić gwarancji na swoje roboty na okres min. 36 miesięcy od dnia odbioru 
bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 10. W przypadku zatrudnienia 
podwykonawców, Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak 
również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w 
niniejszej SIWZ. 11. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest 
wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys jest jedynie dokumentem, który będzie 
wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami umowy. Kosztorys nie 
będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert i nie ma obowiązku załączenia 
kosztorysu do oferty. Obowiązek przedłożenia kosztorysu szczegółowego będzie 
miał Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. W takim 
wypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i przedłożenia 



Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego. Cena ofertowa 
wyliczona w kosztorysie musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie. 12. 
Jeżeli dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub 
urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, 
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów chyba że jest to 
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, to 
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"- Zamawiający, zgodnie 
z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń 
równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów 
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 
odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały 
spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia 
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 
przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy 
użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń 
zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 
rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie 
charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego 
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i 
cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 
uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W 
takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo wystąpienia do autora dokumentacji o opinię na temat oferowanych 
materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez 
Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo 
odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 13. WYMAGANIA 
WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU, KTÓRY JEST OPISANY w art. 29 ust. 3a 
UPZP a) Na podstawie art. 29 ust. 3a. - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących 
wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1320). Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 
bezpośrednio związane w wykonywaniem roboty budowlanej, czyli: • pracownicy 
fizyczni; • monterzy, elektrycy; b) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający 
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 lit. a) 



czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • żądania 
oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania ww. wymogów, • przeprowadzania kontroli na miejscu 
wykonywania świadczenia. c) W związku z powyższym Wykonawca w 
odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania 
czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu jeden ze wskazanych 
poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 14 lit. a) czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: • oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, w zakresie realizacji 
zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr 
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału 
ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. d) 
Jeżeli przy wykonywaniu usługi będzie przebywać osoba nie zatrudniona na 
umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli 
(personel), osoba taka będzie musiała opuścić miejsce wykonania usługi, a 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 PLN 
(słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej 
osoby musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez 
przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez 
Wykonawcę i osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. e) W przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 



lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV 

45310000-3 

45330000-9 

45400000-1 

45453000-7 

 
 
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 ramowa lub okres, na który został ustanowiony 
dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 56 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
 
II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 



III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonali 
należycie: DLA CZĘŚCI I: - jedną robotę polegającą na wykonaniu lub remoncie 
pokrycia dachowego z papy bitumicznej na kwotę nie mniejszą niż 30.000 zł. 
brutto DLA CZĘŚCI II: - dwie roboty polegające na budowie, rozbudowie, 
modernizacji, remoncie pomieszczeń biurowych na kwotę nie mniejszą niż 100.000 
zł. brutto każda. II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do 
jego realizacji: DLA CZĘŚCI I: 1. Kierownika budowy posiadającego uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej DLA CZĘŚCI II: 1. Kierownika budowy posiadającego uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej 2. Min. 1 osobę posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne E do 1 kV 
(elektryczne eksploatacyjne) 3. Min. 1 osobę posiadającą uprawnienia 
kwalifikacyjne D do 1 kV (elektryczne dozorowe) 
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: Nie 
Informacje dodatkowe: Wartość usługi w walucie innej niż PLN, Wykonawca 
powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia 
o niniejszym zamówieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia przez 
Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP 
na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu. Uwaga: 
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z 
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a 
ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać 
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 
220). Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek 
posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia. 
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) 
 
 
 
 
 
 
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
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 Pzp 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 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 - załącznik nr 4 do SIWZ. b) wykazu osób, skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 



odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SIWZ. 
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) 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz 
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Oświadczenie można złożyć zgodnie z załączonym 
wzorem (załącznik nr 6 do SIWZ). 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie 
Informacja na temat wadium 
 
 
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 
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: 
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 
aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 
postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 
elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
 
Czas trwania: 
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

okres udzielonej 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): 
 



Informacje dodatkowe 
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 
opisu: 
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
Wstępny harmonogram postępowania: 
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 
którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 
licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 
minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 



Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 
wzór umowy: 
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu 
stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zakazana 
jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na 
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 uPzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3 
niniejszego paragrafu. 3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany 
treści umowy: 1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust.2 niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz 
wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 
wprowadzających zmianę stawki podatku VAT. 2) zmiana terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej 
wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły 
wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, b) wystąpienia 
niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień i 
warunków do projektowania lub zmian projektu, c) konieczności uzyskania decyzji 
lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - o czas niezbędny do 
uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, d) konieczności zmiany terminu 
wykonania Umowy w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych 
w rozumieniu art. 144 ust.1 ustawy PZP, warunkujących wykonanie przedmiotu 
zamówienia. Zmiana terminu realizacji umowy zobowiązuje Wykonawcę do 
zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres 
wynikający ze zmiany umowy zgodnie z postanowieniami § 12 umowy. 3) Ponadto 
Strony przewidują zmiany Umowy wynikające z: a) wprowadzenia do 
dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) 
wymagających zgody projektanta; b) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości 
elementów związanych z robotą budowlaną; c) uzasadnionej zmiany ilości robót 
budowlanych do określonych w dokumentacji i SIWZ i związana z powyższym 
zmiana wynagrodzenia; d) uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót 
budowlanych w wyniku zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej lub 
zmiany technologii; e) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były 
w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. 4. Podstawa 



obliczenia kosztów zmiany w przypadkach określonych w ust. 3 gdy zmiany będą 
wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy w 
części cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do 
sporządzenia ceny oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i 
materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę. 5. Wykonawca nie będzie 
uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia 
wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została 
spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, 
włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu 
wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 6. Powierzenie Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu prac po uprzednim zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 5 umowy 
poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących 
Podwykonawcy. 
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: 14.01.2021, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 
ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polskim. 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 
terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 
w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 
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”, 
informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 
80 – 067 Gdańsk, zwany dalej PORD;  z administratorem można się 
skontaktować poprzez adres email: pord@pord.pl, lub pisemnie na adres siedziby 
administratora;  zgodnie z art. 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i 
ochroną danych osobowych może pan/Pani kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć tel: 58 300 15 43, fax 58 300 15 14, 
drogą elektroniczną na adres email: iod@pord.pl lub tradycyjnie w formie pisemnej 
na adres Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80 – 
067 Gdańsk *;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, pn: 
„Wykonanie robót remontowych wynikających z obowiązkowych przeglądów 
technicznych obiektów PORD w Gdańsku oraz Przebudowa pomieszczeń bufetu na 
salę wykładową i archiwum ”  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”;  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
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;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d 
lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia 
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * 
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do 
danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek 
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie 



z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

 
Część 
nr: 

1 Nazwa: 
CZĘŚĆ I - Wykonanie robót remontowych wynikających z 
obowiązkowych przeglądów technicznych obiektów PORD w Gdańsku 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 
przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem 
zamówienia są roboty polegające na wykonaniu robót remontowych wynikających 
z obowiązkowych przeglądów technicznych obiektów PORD w Gdańsku oraz 
przebudowa pomieszczeń bufetu na salę wykładową i archiwum. Zamówienie jest 
podzielone na dwie części. CZĘŚĆ I - Wykonanie robót remontowych 
wynikających z obowiązkowych przeglądów technicznych obiektów PORD w 
Gdańsku 2. Szczegółowy zakres prac polegający na wykonaniu w/w robót został 
przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia tj. dokumentacji technicznej– jako 
załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 
się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za 
roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią 
określoną w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający wymaga, aby roboty 
były wykonane w sposób nie powodujący utrudnień w organizacji prowadzenia 
egzaminów, szkoleń na terenie jednostek PORD. 5. Wykonawca w trakcie 
wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich 
pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie wykonywanej roboty. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące ludzi, materiały, roboty i 
sprzęt, na kwotę nie mniejszą niż kwota złożonej oferty. W przypadku, gdy okres 
aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania realizacji 
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na 
warunkach nie gorszych niż warunki dotychczasowego ubezpieczenia. 7. 
Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów (np. 
śmieci, gruz i inne), co musi zostać potwierdzone w dokumentacji odbiorowej (np. 
poprzez złożenie oświadczenia). 8. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót 
przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru 
jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót. 9. Wykonawca zobowiązany 
jest udzielić gwarancji na swoje roboty na okres min. 36 miesięcy od dnia odbioru 
bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 10. W przypadku zatrudnienia 



podwykonawców, Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak 
również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w 
niniejszej SIWZ. 11. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest 
wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys jest jedynie dokumentem, który będzie 
wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami umowy. Kosztorys nie 
będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert i nie ma obowiązku załączenia 
kosztorysu do oferty. Obowiązek przedłożenia kosztorysu szczegółowego będzie 
miał Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. W takim 
wypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i przedłożenia 
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego. Cena ofertowa 
wyliczona w kosztorysie musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie. 12. 
Jeżeli dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub 
urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, 
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów chyba że jest to 
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, to 
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"- Zamawiający, zgodnie 
z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń 
równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów 
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 
odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały 
spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia 
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 
przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy 
użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń 
zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 
rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie 
charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego 
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i 
cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 
uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W 
takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo wystąpienia do autora dokumentacji o opinię na temat oferowanych 
materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez 
Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo 
odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 13. WYMAGANIA 
WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU, KTÓRY JEST OPISANY w art. 29 ust. 3a 



UPZP a) Na podstawie art. 29 ust. 3a. - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących 
wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1320). Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 
bezpośrednio związane w wykonywaniem roboty budowlanej, czyli: • pracownicy 
fizyczni; • monterzy, elektrycy; b) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający 
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 lit. a) 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • żądania 
oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania ww. wymogów, • przeprowadzania kontroli na miejscu 
wykonywania świadczenia. c) W związku z powyższym Wykonawca w 
odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania 
czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu jeden ze wskazanych 
poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 14 lit. a) czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: • oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, w zakresie realizacji 
zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr 
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału 
ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 



pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. d) 
Jeżeli przy wykonywaniu usługi będzie przebywać osoba nie zatrudniona na 
umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli 
(personel), osoba taka będzie musiała opuścić miejsce wykonania usługi, a 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 PLN 
(słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej 
osoby musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez 
przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez 
Wykonawcę i osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. e) W przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 
wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 56 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

okres udzelonej gwarancji 40,00 

 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 
nr: 

2 Nazwa: 
CZĘŚĆ II - Przebudowa pomieszczeń bufetu na salę wykładową i 
archiwum w PORD w Gdańsku 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 
przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem 
zamówienia są roboty polegające na wykonaniu robót remontowych wynikających 
z obowiązkowych przeglądów technicznych obiektów PORD w Gdańsku oraz 
przebudowa pomieszczeń bufetu na salę wykładową i archiwum. Zamówienie jest 
podzielone na dwie części. CZĘŚĆ II - Przebudowa pomieszczeń bufetu na salę 
wykładową i archiwum w PORD w Gdańsku. 2. Szczegółowy zakres prac 
polegający na wykonaniu w/w robót został przedstawiony w opisie przedmiotu 



zamówienia tj. dokumentacji technicznej– jako załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia 
oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do 
prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią określoną w opisie 
przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonane w 
sposób nie powodujący utrudnień w organizacji prowadzenia egzaminów, szkoleń 
na terenie jednostek PORD. 5. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób 
znajdujących się w obrębie wykonywanej roboty. 6. Wykonawca zobowiązany jest 
do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
obejmujące ludzi, materiały, roboty i sprzęt, na kwotę nie mniejszą niż kwota 
złożonej oferty. W przypadku, gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia 
kończy się w trakcie trwania realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłużenia ubezpieczenia OC na warunkach nie gorszych niż warunki 
dotychczasowego ubezpieczenia. 7. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie 
wywóz i utylizację odpadów (np. śmieci, gruz i inne), co musi zostać potwierdzone 
w dokumentacji odbiorowej (np. poprzez złożenie oświadczenia). 8. Po wykonaniu 
przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich 
odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót. 9. 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na swoje roboty na okres min. 36 
miesięcy od dnia odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 10. W przypadku 
zatrudnienia podwykonawców, Wykonawca będzie ponosił pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania 
podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z 
zasadami opisanymi w niniejszej SIWZ. 11. Ponieważ obowiązującym 
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys jest jedynie 
dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z 
zapisami umowy. Kosztorys nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert i 
nie ma obowiązku załączenia kosztorysu do oferty. Obowiązek przedłożenia 
kosztorysu szczegółowego będzie miał Wykonawca, którego oferta została uznana 
za najkorzystniejszą. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie do 
wykonania i przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysu 
ofertowego. Cena ofertowa wyliczona w kosztorysie musi być zgodna z ceną 
przedstawioną w ofercie. 12. Jeżeli dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do 
niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, 
źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów 
chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie 
może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 
to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"- Zamawiający, 
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń 
równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów 
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 



odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały 
spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia 
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 
przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy 
użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń 
zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 
rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie 
charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego 
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i 
cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 
uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W 
takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo wystąpienia do autora dokumentacji o opinię na temat oferowanych 
materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez 
Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo 
odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 13. WYMAGANIA 
WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU, KTÓRY JEST OPISANY w art. 29 ust. 3a 
UPZP a) Na podstawie art. 29 ust. 3a. - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących 
wszelkie czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1320). Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 
bezpośrednio związane w wykonywaniem roboty budowlanej, czyli: • pracownicy 
fizyczni; • monterzy, elektrycy; b) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający 
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 lit. a) 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • żądania 
oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania ww. wymogów, • przeprowadzania kontroli na miejscu 
wykonywania świadczenia. c) W związku z powyższym Wykonawca w 
odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania 
czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu jeden ze wskazanych 
poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 14 lit. a) czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: • oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, w zakresie realizacji 
zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 



określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr 
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału 
ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. d) 
Jeżeli przy wykonywaniu usługi będzie przebywać osoba nie zatrudniona na 
umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli 
(personel), osoba taka będzie musiała opuścić miejsce wykonania usługi, a 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 PLN 
(słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej 
osoby musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez 
przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez 
Wykonawcę i osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. e) W przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45330000-9, 
45400000-1 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 
wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 56 



data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

okres udzielonej gwarancji 40,00 

 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 

DYREKTOR 

/-/ Roman Nowak 


