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Politechnika Gdańska 

80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, woj. pomorskie, 
Dział Remontowo – Budowlany, tel. (0-58) 347-27-38, e-mail: remont@pg.gda.pl 

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniŜej 60.000 EURO na 
 

projekt budowlany i budowlano-wykonawczy wraz z dokumentacją uzupełniającą         
rozbudowy i adaptacji budynku tzw. „Kuźni” na cele dydaktyczne i naukowe Wydziału   

InŜynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej 
 
Wielkość lub zakres zamówienia: zaprojektowanie rozbudowy i adaptacji budynku. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna odebrać (bezpłatnie) w siedzibie zamawiają-
cego, w pok. nr 2 Działu Remontowo-Budowlanego (tel. 0-58 347-28-22, fax 0-58 347-21-41),       
w godz. 9 00 – 1300. 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.dzp.pg.gda.pl . 
Miejsce realizacji zamówienia: Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.  
Termin wykonania zamówienia: nie dłuŜej niŜ 3,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy. 
O udzielenie zamówienia moŜe ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki: 
1) prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą; ocena spełnienia – na podstawie odpisu         

z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 
2) dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: 

architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych i 
wod.-kan. oraz instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych; ocena spełnienia – na podstawie 
decyzji stwierdzających posiadanie przez tych osób wymaganych uprawnień budowlanych oraz 
zaświadczeń potwierdzających ich przynaleŜność do izby samorządu zawodowego; 

3) zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia za-
mówienia co najmniej 2 projekty budowlane, o wartości kaŜdego co najmniej 50.000,- zł, dotyczą-
ce obiektów kubaturowych; ocena spełnienia – na podstawie wykazu zrealizowanych projektów 
budowlanych, dotyczących obiektów kubaturowych; 

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych; ocena spełnienia – na podstawie: 
a) oceny spełnienia warunków 1 – 3, 
b) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Wadium: – 
Kryteria oceny ofert: cena – 97 %, termin wykonania – 3 %. 
Oferty naleŜy składać w pok. nr 2 Działu Remontowo-Budowlanego Politechniki Gdańskiej            
w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, do dnia 15.01.2007 r., o godz. 12 30. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.01.2007 r., o godz. 13 00 w pok. nr 5 Działu Remontowo-
Budowlanego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Krzysztof Szarejko – tel. (0-58) 347-25-02, w godz. 800 
– 1500. 

 
 


