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Gdańsk, dnia 28.07.2022 r. 

 
Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
  

Zamawiający: Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 

Adres: Aleja Grunwaldzka 472D  
80-309 Gdańsk  
tel.: (58) 32 33 100 
fax: (58) 32 33 200 

e-mail:  sekretariat@arp.gda.pl 

 
 
Rozdział II. Informacje ogólne 
 

1. Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. przeprowadzi postępowanie przetargowe w imieniu 
Zamawiającego: 

Agencji Rozwoju Pomorza S.A. (dalej: ARP SA) 
Aleja Grunwaldzka 472D 
80-09 Gdańsk 
 

2. Grupa Zarządzająca Pomerania S.A.  posiada upoważnienie do przeprowadzenia postępowania w 
imieniu i na rzecz ARP SA.  

 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1) Przedmiotem zamówienia (dalej jako „Przedmiot zamówienia”) jest opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla 
zadania pn.: „Projekt wielobranżowy budynku usługowo-biurowego przy ul. Suchej 12 w 

Gdańsku, działki nr 148 i 370”. 

2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 

3) Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ 

4) Przedmiot zamówienia podzielono na pięć projektowych obszarów realizacyjnych: 

 Koncepcja wstępna architektoniczno-urbanistyczna w dwóch wariantach, zawierająca plan 
zagospodarowania terenu wraz z określeniem miejsc przyłączy, analizy chłonności terenu, 
schematy przekrojów w charakterystycznych miejscach, rzuty kondygnacji, elewacje, 
wizualizacje, bilans powierzchni; 

 Projekt budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

 Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 

 Projekt wykonawczy wraz dokumentacją kosztorysową 

 Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach realizacji inwestycji 

5) Pozostałe uregulowania dotyczące Przedmiotu zamówienia zostały zawarte w dokumentach 
stanowiących załączniki do niniejszego SIWZ. 
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6) Jeżeli w SIWZ użyty jest zwrot „pozwolenie na budowę”, „pozwolenie na rozbiórkę” lub 
„pozwolenie na użytkowanie” przyjmuje się, że zapisy te regulują również sytuacje, w których 

przewidywana będzie większa ilość tych dokumentów. Ponadto w każdym przypadku kiedy w 
SIWZ użyty jest zwrot „pozwolenie na budowę”, „pozwolenie na rozbiórkę” przyjmuje się, że 
w wypadku braku konieczności uzyskiwania decyzji administracyjnej w tym zakresie, 
dopuszcza się możliwość przygotowania i złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia robót 
budowlanych. 

7) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu na którym będzie 
wykonywana inwestycja, aby uzyskać informacje, które mogą okazać się konieczne do 
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Zaniechanie 
powyższego obciążać będzie wyłącznie Wykonawcę, który nie będzie uprawniony do 
powoływania się na tę okoliczność i brak jakichkolwiek informacji, jakie mógł uzyskać 

podczas wizji lokalnej przy realizacji Przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej 
poniesie Wykonawca.  

8) Ustala się rozliczenie w formie ryczałtowej, które będzie stanowiło ostateczne wynagrodzenie 
Wykonawcy, niezależnie od tego, jakie nakłady będzie musiał on ponieść w celu osiągnięcia 
zamierzonego przez Strony celu. 

9) Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 
trzech miesięcy po jej zakończeniu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę nie mniejszą 
niż 3 000 000,00 złotych (słownie: trzy miliony złotych 00/100).  

10) Dodatkowo Zamawiający informuje, że: 

1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych; 

2) nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych; 

3) zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cen z wybranymi Wykonawcami; 

4) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN; 

5) nie dopuszcza dokonywania zaliczek; 

6) nie przewiduje aukcji elektronicznej; 

7) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu; 

8) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 

9) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 

11) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Informacji należy 
udzielić na formularzu ofertowym. Przyjmuje się, że brak wskazania podwykonawców oznacza, że 
Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, jeżeli nic innego 
nie wynika z treści oferty. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub wskazanie nowego 
po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

12) Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona w języku 
polskim. 

13) Prawem właściwym dla niniejszego zamówienia (w tym dla umowy zawartej w wyniku niniejszego 
postępowania i dla oceny skutków prawnych wszystkich dokumentów w tym zamówieniu) jest prawo 
polskie. 
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Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 
 

1) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 21 
miesięcy od daty podpisania Umowy. Dla przedmiotowego zamówienia ustanawia się 
następujące Etapy: 

a. Etap I – 30 dni (ok. 1 miesiąc) od dnia podpisania umowy w zakresie opracowania i 
przedstawienia Inwestorowi dwóch wariantów koncepcji architektoniczno – 
urbanistycznistycznej; 

b. Etap II – 300 dni (ok. 10 miesięcy) od dnia podpisania umowy w zakresie opracowania 

kompletnego Projektu Budowlanego wraz ze złożeniem, w imieniu Zamawiającego wniosku 
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z kompletem załączników dla wszystkich 
obszarów realizacyjnych; 

c. Etap III – 365 dni (ok. 12 miesięcy) od dnia podpisania umowy w zakresie pozyskania 
pozwolenia na budowę; 

d. Etap IV – 630 dni (ok. 21 miesięcy) od dnia podpisania umowy w zakresie opracowania 
pozostałej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wymaganej niniejszym Przedmiotem 
umowy. 

e. Etap V – Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na 
podstawie opracowanej Dokumentacji projektowej, do uzyskania prawomocnej i ostatecznej 

decyzji na pozwolenie w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu wybudowanego w 
oparciu o Dokumentację projektową. 

 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

1.1. Nie podlegają wykluczeniu:  

1) Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie 
przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru Załącznik nr 4 do SIWZ. 

1.2. Spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, 
dotyczące:  

1.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej: 

1)  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w 
okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 dokumentacje 

projektowe obejmujące zakres Przedmiotu zamówienia o wartości zamówienia (umowy) 
nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto każda, z czego przynajmniej jedna 
zrealizowana na podstawie ww. projektu inwestycja otrzymała certyfikat LEED. 

Przez Dokumentację projektową obejmującą zakres Przedmiotu zamówienia należy 
rozumieć projekt budowlany i projekt wykonawczy w zakresie budowy lub 
przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie 
mniejszej niż 8 000 m2. 

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują 
lub będą dysponować na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia, 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą pełnić następujące funkcje: 
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a) jedną osobą, która obejmie funkcję kierownika zespołu projektowego 
posiadającą: 

-  Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej 

- co najmniej 10 letnie doświadczenie w projektowaniu od momentu uzyskania 
uprawnień budowlanych do projektowania, 

- który opracował lub kierował zespołem/zespołami projektowymi, które 
opracowały, co najmniej dwie dokumentacje projektowe (z których każda 
składała się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego) w zakresie 
budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni 

całkowitej nie mniejszej niż 8 000 m2 . 

b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno 
- budowlanej posiadającą:  

-  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, 

- co najmniej 10 letnie doświadczenie w projektowaniu od momentu uzyskania 
uprawnień budowlanych do projektowania, 

- który opracował co najmniej dwie dokumentacja projektowe, składające się co 
najmniej z projektów konstrukcyjnych, w zakresie budowy lub przebudowy 
budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż  

     8 000 m2. 

 

c) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności sanitarnej 
posiadającą: 

-  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, 

- co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu od momentu uzyskania 

uprawnień budowlanych do projektowania, 

- który opracował co najmniej dwie dokumentacje projektowe, składające się co 
najmniej z projektów sieci lub instalacji sanitarnych, w zakresie budowy lub 
przebudowy budynku o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 8 000 m2. 

d) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności elektrycznej 
posiadającą: 

-  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

- co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu od momentu uzyskania 
uprawnień budowlanych do projektowania, 

- który opracował co najmniej dwie dokumentacje projektowe, składające się co 
najmniej z projektów sieci lub instalacji elektrycznych, w zakresie budowy lub 
przebudowy budynku o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 8 000 m2. 

e) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności teletechnicznej 
posiadającą: 

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej 
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telekomunikacyjnej, 

- co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu od momentu uzyskania 

uprawnień budowlanych do projektowania, 

- który opracował co najmniej dwie dokumentacje projektowe, składające się co 
najmniej z projektów sieci lub instalacji elektrycznych, w zakresie budowy lub 
przebudowy budynku o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 8 000 m2. 

f) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności drogowej 
posiadającą: 

-  Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej 
drogowej, 

- co najmniej 5 letnie doświadczenie projektanta w opracowaniu projektów dróg 
od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania. 

 

Nie dopuszcza się do łączenia funkcji kierownika zespołu projektowego oraz projektantów 
branżowych przez jedną osobę, ani wskazywania w ofercie i Umowie tej samej osoby na więcej niż 
jedno stanowisko. 

UWAGA! Zamawiający wymaga wykonania Przedmiotu Zamówienia co najmniej w zakresie 50% 
bezpośrednio przez Wykonawcę (tzn. bez wykorzystania podwykonawców). 

UWAGA! Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20, z późn. zm.) (dalej jako „ustawa Prawo 
budowlane”) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane 
wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów 
obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2021.1646 
t.j. z dnia 2021.09.08, z późn. zm.)  i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej.  

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019.1117 t.j. 
z dnia 2019.06.14, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia 
budowlane do projektowania, wyszczególnione wyżej jeżeli:  

-  nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej 
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do projektowania, 
oraz  

-  posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji 
o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o 
których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 

1.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
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w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

1.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w ust. 1 pkt. 1.2. SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 
Rozdział VI. Podstawy wykluczenia. 

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców: 

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U.2021.1588 t.j. z dnia 2021.08.30, z późn. zm.) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U.2020.1228 t.j. z dnia 2020.07.10, z 
późn. zm.). 

- w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono, 

- którzy chociażby jednego z zamówień udzielonych przez Zamawiającego nie wykonali z należytą 
starannością, opóźniają się w wykonaniu napraw gwarancyjnych lub wynikających z rękojmi, 

- którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, 

- którzy nie dokonali rozliczenia finansowego z Zamawiającym z tytułu realizacji jakiegokolwiek 
zamówienia, 

- którzy nie wnieśli wadium, 

- którzy nie posiadają odpowiednio wykwalifikowanego personelu, 

- nie są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia 

Informujemy, że oferty podmiotów, które pozostają w jakimkolwiek sporze z Zamawiającym lub 
podmiotem obsługującym niniejszy przetarg w imieniu Zamawiającego, bądź nie mają uregulowanych 
wszystkich wymagalnych względem nich zobowiązań, będą odrzucane bez rozpatrywania. 

 

 

Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) Nie podlega wykluczeniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ); 

2) Spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do 
SIWZ); 

Oświadczenie wskazane w pkt. 1) i 2) należy złożyć w formie pisemnej (oryginału) wraz z ofertą. 
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2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach zgodnie z oświadczeniem wskazanym w ust. 1 pkt 1) niniejszego 
rozdziału SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ); 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 
- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach 
wskazanym w ust. 1 niniejszego rozdziału; 

4. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, Zamawiający w celu oceny, czy 
Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

zamawiający żąda dokumentów – pisemnego zobowiązania tych podmiotów, które należy załączyć 
do oferty.  

5. Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek 
odrzucenia oferty w trybie, po czym oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione pod kątem 
kryteriów określonych w SIWZ i Regulaminie o którym mowa w Rozdziale II ust. 3 powyżej, a 
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności:  

1) Wykaz wykonanych usług nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
(sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do SIWZ), wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy,  

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za projektowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 6 do SIWZ);  

7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 
którego dokumentacja projektowa była wykonywana, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie.   

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń, lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  
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9. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów oraz 
zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:  

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązania tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wg 
wzoru załącznika nr 7 do SIWZ. 

3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów – pisemnego 
zobowiązania tych podmiotów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

d) czy podmiot, na którego zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą.  

4) Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega 
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie  

z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega 
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1. 

7) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na 
etapie postępowania o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wskazać w ofercie części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy 
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podwykonawców. Przyjmuje się, że brak wskazania Podwykonawców oznacza, że 
Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcom, jeżeli nic 

innego nie wynika z treści oferty. 

8) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w Rozdz. VII ust. 1 pkt 1), 2) 
SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z treścią niniejszego 
ustępu SIWZ, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 
winy. 

 

Rozdział VIII. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę: 

1. Dokumenty składane wraz z ofertą: 

1) wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ, 

2) oświadczenia: 

-  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 4 do SIWZ, 

-  oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 
do SIWZ. 

3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
– Załącznik nr 7 do SIWZ, 

4) Dowód wniesienia wadium. 

 
 
Rozdział IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów.  
 

1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 
dokumentów – pisemnie. 

2. Pismo może być każdorazowo poprzedzone drogą elektroniczną (e-mail: 
sekretariat@grupa.com.pl), a jego oryginał niezwłocznie przekazany w formie pisemnej. W 

przypadku przesłania korespondencji drogą elektroniczną, każda ze stron zobowiązana jest na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. Korespondencja przesłana za pomocą 
drogi elektronicznej, po godzinach pracy Zamawiającego tj. (po godz. 16:00) zostanie 
zarejestrowana w następnym dniu roboczym Zamawiającego. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających brak podstaw do 
wykluczenia oraz pełnomocnictw. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na pocztę elektroniczną zostało mu doręczone 
w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią. 
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5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest podać w „FORMULARZU OFERTY” i adres e-mail, na który 

Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję w formie faksowej lub drogą 
elektroniczną. W przypadku zaniechania tego obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 
niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał Zamawiającemu pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną numer faksu lub adres e-mail. Ofertę  składa się pod rygorem nieważności w formie 
pisemnej.  Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.  

7. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 7 dni przed upływem składania ofert.  

8. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami opublikuje na swojej stronie internetowej. 

9. Wykonawcy mogą się kontaktować z ww. osobami w sprawach związanych z przedmiotowym 

zamówieniem w dni robocze od poniedziałku do piątku drogą elektroniczną na adres podany 
powyżej, w godz. 8:00-16:00 lub osobiście – Grupa Zarządzająca Pomerania SA, ul. Trakt św. 
Wojciecha 293C, 80-001 Gdańsk. 

 
Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium.  
 

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto 
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

3. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Zamawiającego przy czym 
należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. 
Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, w 
przypadku gdy wymagana kwota nie wpłynie na rachunek Zamawiającego do wyznaczonego 
terminu będzie to oznaczało, że wadium nie zostało wniesione. 

4. Wadium może być wniesione przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, PKO BP SA 
Oddział 1 w Gdyni numer rachunku 97 1020 1068 0000 1602 0335 2390 z podaniem tytułu 
„Wadium Sucha 12”. 

5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 7. 

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe, na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium. 

7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, w 

przypadku, gdy: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

8. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium: 
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a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej, 

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert, 

 
 
Rozdział XI. Termin związania ofertą 
 

1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. 

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 tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert. 

 
Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SIWZ.  

2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwale i czytelnie, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci 
elektronicznej. 

3. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej 
zdekompletowanie. Zamawiający zaleca, aby dokumenty tworzące ofertę stanowiły całość (były 
zbindowane, oprawione itp.) z tym zastrzeżeniem, że sposób połączenia dokumentów nie może 
powodować nieczytelności któregokolwiek z elementów oferty a ponadto musi istnieć możliwość 
skorzystania z poszczególnych dokumentów stanowiących ofertę wybranego Wykonawcy dla 
potrzeb przygotowania umowy z tym Wykonawcą. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Zaleca się, aby każda ze stron oferty była ponumerowana przez Wykonawcę lub osobę/osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, których to reprezentacja wynika z przepisów 
prawa, z danych ujawnionych we właściwym rejestrze lub z innego upoważnienia. Pełnomocnictwo 
powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być złożone w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

7. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy złożone przez 
Wykonawcę w Formularzu oferty oraz innych formularzach zawartych w SIWZ powinny być 
czytelne. 

8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 
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9. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Grupa 
Zarządzająca Pomerania S.A. ul. Trakt św. Wojciecha 293 C, 80-001 Gdańsk. Na kopercie 

należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis:  

 
 
 
… … … … … … … … … … … …  
nazwa i adres Wykonawcy 
   (pieczątka firmowa) 
 

Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. 
 

OFERTA na: 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Projekt wielobranżowy budynku usługowo-
biurowego przy ul. Suchej 12 w Gdańsku, działki nr 148 i 370” 

 

Nie otwierać przed dniem  29.08.2022 r.  do godz. 15.30 

 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 
oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie. 

11. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią 
oferty, przed jej otwarciem. Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił negatywnych 

konsekwencji przypadkowego lub omyłkowego otwarcia lub odczytania zawartości oferty, która nie 
była opakowana, lub której opakowanie nie było opisane lub zabezpieczone w sposób należyty. 

12. UWAGA: Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym przypadku, 
gdy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o osobie uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni 
to przed terminem składania ofert. Zarówno  zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania 
formy pisemnej. 

14. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy 

opatrzyć napisem ZMIANA. 

15. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w  ten sam sposób, 
co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć 
napisem WYCOFANIE. 

16. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie 
terminu składania ofert.  

17. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być one 
udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i 

muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”.  

18. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielone w formie 
załącznika. Należy również określić strony oferty, na której znajdują się zastrzeżone informacje. W 
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przypadku zastrzeżenia informacji przez Wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, składając oświadczenie.  

19. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności.  

20. Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w sposób niepozwalający na ich oddzielenie od reszty 
oferty.  

21. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

22. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 
 
Rozdział XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Oferty należy złożyć w sekretariacie Grupy Zarządzającej Pomerania S.A. w Gdańsku, ul. Trakt św 
Wojciecha 293 c (I piętro) pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej). 

2. Termin składania ofert do dnia 29.08.2022 r. do  godz. 15.00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2022 r. o godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego, w Gdańsku, 
ul. Trakt św. Wojciecha 293C.  

3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

 
 

Rozdział XIV. Opis sposobu obliczania ceny 
 

1. Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową 
realizacją  niniejszego zamówienia i stanowić ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie. 

2. Cena musi uwzględniać wymagania SIWZ, OPZ i umowy oraz obejmować wszystkie koszty jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

3. Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, 
uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza 
udzielić. 

4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a 
płatność nastąpi zgodnie z zapisami umowy, której wzór załączono do SIWZ (Załącznik nr 8 do 
SIWZ).  

5. Cena oferty winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.  

6. Cena oferty powinna być ceną brutto zawierająca podatek VAT. 

7. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 

8. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

9. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, 

które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest 
bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi należyte 
zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i 
skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 
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Rozdział XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
 

1. Oferty nie podlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów oceny 
oferty: 

 Nazwa kryterium 
Maksymalna 

liczba punktów 
do uzyskania 

K1 Cena 100 

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

 
Rozdział XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu  
i ocenie ofert. 

2. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli: 

1) jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 

3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

4) zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

6) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

7) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy; 

 

 
 
Rozdział XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wysokość i 
szczegółowe warunki będzie określać Umowa stanowiąca Załącznik nr 8. 
 
 

Rozdział XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy. 

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
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5. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane we wzorze umowy (Załącznik nr 
8 do SIWZ). 

6. 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. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 
się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 

UWAGA: 

8. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopię polisy 
ubezpieczeniowej OC na sumę 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) złotych potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem. Zakres polisy określa wzór umowy, stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

 

. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(dalej jako: OPZ) 
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                                                                                                                                 Załącznik nr 2 do SIWZ 
……………………….. 

FORMULARZ OFERTOWY 
             

Zamawiający: 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 
Aleja Grunwaldzka 472D 
80-309 Gdańsk 
 
Reprezentowany przez: 
Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. 
ul. Trakt św. Wojciecha 293C 
80-001 Gdańsk 

 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego dla zadania pn.: „Projekt wielobranżowy budynku usługowo-biurowego przy ul. 

Suchej 12 w Gdańsku, działki nr 148 i 370”  
A. DANE WYKONAWCY:  
 

Wykonawca/Wykonawcy: :……………..……………..………………………………………….……….……..………....
.….………................................................................................................................................................................ 

Adres:………………………………………………………………………………………………..…….………………… 
…………………………………………………NIP:………………………………REGON:………………………………. 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z 
Zamawiającym: .…………………………………………..………………………………………………………………… 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

tel. ……………………………………………………faks……………………………………………………………… 

e-mail …………………….……………………………..…………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 
 
Niniejszym oferuję/oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*: 
 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA PLN 

 
Cena ogółem netto:…………………………………złotych 
 
Stawka podatku VAT…….% 
 
Kwota podatku VAT …………………………………złotych 
 
Cena ogółem brutto: ........................................złotych  

 
 
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie 

koszty związane z realizacją Przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ  
 
C. OŚWIADCZAM/-Y*, ŻE: 

1. wskazana cena ryczałtowa w Formularzu ofertowym obejmuje cały zakres Przedmiotu zamówienia 
wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty 
niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła 
ich powstania;    
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2. akceptuję/-emy* warunki wskazane w SIWZ oraz wzorze umowy;  

3. zapoznałem/-liśmy* się ze SIWZ oraz wszystkimi jej załącznikami i nie wnoszę/-simy do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyłem/-liśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty; 

4. jestem/-śmy*  związany/-ni złożoną ofertą przez okres 30 dni oraz akceptuję/-emy, że bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert; 

5. akceptuję/-emy* przedstawione w SIWZ postanowienia umowy i we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie zobowiązuję/-emy* się do podpisania umowy, na określonych  
w SIWZ warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

6. zapoznałem/-liśmy* się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi 
Przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń; 

7. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego 
świadczenia umownego.  

8. Oświadczam/-y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

*  niepotrzebne skreślić  
D. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)* 

 
Części zamówienia  Nazwa firmy podwykonawcy 
1.  
2.  

  
*  W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, należy podać nazwy firm podwykonawców.  
   Niewypełnienie oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. 
E. SPIS TREŚCI: 

 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ......................................................................................................................................................... 
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

...................................................................................... 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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 Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 

Przystępując do postępowania na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 
z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Projekt wielobranżowy budynku 
usługowo-biurowego przy ul. Suchej 12 w Gdańsku, działki nr 148 i 370” 

 
 
Działając w imieniu Wykonawcy: 
…………………………………………………………………..……………………………………………………….……  
…………………………….…………………………………………………………………….…………………………………..              

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

OŚWIADCZAM/-Y, ŻE: 
 

Spełniam/-y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  
w rozdziale V ust. 1 pkt 1.2. SIWZ 

 
 
 

.......................................................                                            ……..…………………………………………….  
      miejscowość, data                                       czytelny podpis (imię i nazwisko) 

   lub podpis wraz z pieczątką wykonawcy lub   
osoby właściwie do tego upoważnionej 

DOTYCZĄCE INFORMACJI W ZWIĄZKU  Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

OŚWIADCZAM/-Y, ŻE: 
 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego  
w rozdziale V ust. 1 pkt 1.2. SIWZ polegam/-y na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
w następującym zakresie:…………………………………………………………………………………………….............. 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
 
 
...............................................                                                    ……..…………………………………………….  

miejscowość, data                     czytelny podpis (imię i nazwisko) 
lub podpis wraz z pieczątką wykonawcy lub 

osoby właściwie do tego upoważnionej 

DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

OŚWIADCZAM/-Y, ŻE: 
 

wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji. 
 
..............................................................                                             …….…………………………………………….  
        miejscowość, data                                       czytelny podpis (imię i nazwisko) 

 
 

lub podpis wraz z pieczątką wykonawcy lub 
osoby właściwie do tego upoważnionej 

 

 
 

 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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                  Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 
Przystępując do postępowania na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z 

pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Projekt wielobranżowy budynku 

usługowo-biurowego przy ul. Suchej 12 w Gdańsku, działki nr 148 i 370” 
 
 
Działając w imieniu Wykonawcy: 
………………………………….………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………       

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

OŚWIADCZAM/-Y, ŻE: 
 
 

Nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania zgodnie z zapisami SIWZ 
 

Nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania zgodnie z zapisami SIWZ 
 

 
 

         ……………………………………                                                    …………..……………………… 
         miejscowość, data                          czytelny podpis (imię i nazwisko) 

                                                                                                     lub podpis wraz z pieczątką wykonawcy lub                                        
osoby właściwie do tego upoważnionej 

*Nie wypełniać jeśli nie dotyczy: 

*DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 
 

OŚWIADCZAM/-Y, ŻE: 
 
Następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję/-emy się w niniejszym postępowaniu, tj.:  
 
…………………………………………………………………….……………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
...................................................                                                            …………………………………………….  

miejscowość, data                                czytelny podpis (imię i nazwisko) 
lub podpis wraz z pieczątką wykonawcy lub osoby 

właściwie do tego upoważnionej 
 

*Nie wypełniać jeśli nie dotyczy: 

 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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*DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,  
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

 

OŚWIADCZAM/-Y, ŻE: 
 
Następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  
 
……………………………………………………………………..….…………………………………………  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
 
nie podlegaj/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
 
 
 
...............................................                                                               …………………………………………….  

miejscowość, data                           czytelny podpis (imię i nazwisko) 
lub podpis wraz z pieczątką wykonawcy lub osoby 

właściwie do tego upoważnionej 
 

 
 
 
 
 

DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
OŚWIADCZAM/-Y, ŻE: 

wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji. 
 
 
....................................................                                                         …………………………………………….  

miejscowość, data                       czytelny podpis (imię i nazwisko) 
lub podpis wraz z pieczątką wykonawcy lub osoby 

właściwie do tego upoważnionej 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn: „Projekt wielobranżowy 
budynku usługowo-biurowego przy ul. Suchej 12 w Gdańsku, działki nr 148 i 370” 

 
Wykaz wykonanych usług z zakresu odpowiadającego podmiotowi zamówienia 

 
Wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania: 
 

Lp. 
Opis wykonanych 

dokumentacji projektowych  

Wartość brutto 
wykonanej 

dokumentacji 
projektowej 

Funkcja 
projektowanego 

budynku 

Data wykonania 
dokumentacji 
projektowej 

od rozpoczęcia 
do zakończenia 

(dd.mm.rrrr)  

Nazwa i adres 
Odbiorcy / 

Zamawiającego  

1. 

 
 
 
 

 

   

2. 

 
 
 
 

 

   

3. 

 
 
 

…. 

 

   

 
UWAGA: Do wykazu należy załączyć dowody (np. referencje, protokoły odbiorów końcowych 
robót) dotyczące zrealizowanych usług określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz wskazujących, czy zostały prawidłowo ukończone. 
 
UWAGA! Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie usług wraz z załączeniem dowodów, o 
których mowa powyżej, obejmuje jedynie usługi potwierdzające spełnianie opisanego przez 
Zamawiającego warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia. 
 
 

  

miejscowość, data  
podpis upoważnionego reprezentanta 

Wykonawcy 
 
  

 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Projekt wielobranżowy 
budynku usługowo-biurowego przy ul. Suchej 12 w Gdańsku, działki nr 148 i 370” 

Wykaz osób 
 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ: 
 

Funkcja Imię i nazwisko 
Specjalność i 
Uprawnienia 

 
Doświadczenie 

Informacja  
o podstawie  

do dysponowania tą osobą1 

Kierownik Zespołu 
Projektowego 

    

Projektant w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

    

Projektant w specjalności 
sanitarnej  

    

Projektant w specjalności 
elektrycznej  

    

Projektant w specjalności 
teletechnicznej  

    

Projektant w specjalności 
drogowej  

    

 
Oświadczam/-y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
 

  

miejscowość, data  
podpis upoważnionego reprezentanta 

Wykonawcy 
 

 
 
 
 

 

 
1 Samodzielnie na podstawie: ..................................... (należy wskazać rodzaj umowy np. umowa o podwykonawstwo, 
umowa cywilno - prawna itp.) lub osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot (należy załączyć zobowiązanie) 

 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

 
                                                 Zamawiający: 

                                                                                Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 
                                                                   Aleja Grunwaldzka 472D 

                                                   80-309 Gdańsk 
 

                                                                 Reprezentowany przez: 
                                                                                      Grupa Zarządzająca Pomerania S.A. 

                                                                          ul. Trakt św. Wojciecha 293C 
                                                  80-001 Gdańsk 

 
Wykonawca: 
……………………………….................................................................................... 
 
………………………………................................................................................... 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA 
POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: 
„Projekt wielobranżowy budynku usługowo-biurowego przy ul. Suchej 12 w Gdańsku, działki nr 
148 i 370” 

 

UWAGA! 

Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

a)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
realizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

Ja: 

………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko – właściciel, prezes zarządu, 
członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant, itp.) 

 

Działając w imieniu i na rzecz: 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa podmiotu) 

 

 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………… 

(określenie zasobu – sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna lub zawodowa) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 

 

w trakcie wykonywania zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa zamówienia) 

Oświadczam, iż:  

1) Udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez Wykonawcę, 
przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, ze jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek 
nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą. Moja 
odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek 
okoliczności, za które nie ponoszę winy. 

 

 

..............................................  ................................................................................. 
    miejscowość i data podpis  osoby/osób uprawnionej do  

                reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR UMOWY 
 

 

 

 


