
Centralny numer 
postepowania: ZP i ..$J.. - 1  002 1 RB 1 07 

Gdahsk, dnia 07-02-2007 r .  

OGtOSZENIE 0 PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartosci ponizej / m* 60 000 EURO 

Zamawiajqcy: 
Politechnika Gdanska 80 - 952 Gdansk, ul. G. Narutowiua 11/12 woj, pornorskie 
Wydzial Inkynierii Lqdowej i ~rodowiska 80 - 952 Gdahsk, ul, G. Marutowiaa 11/12 
tel, : (058) 347-24-19 fax (058) 347 24 13 e-mail: wioleta@pg.gda.pl 

ogjasza pnetarg nieograniczony na : wykonanie remontu pomieszcrenia w budy nku skrzydlo 
,B" Gmachu GGwnego dla potrzeb Wydzialu Iniynierii Lqdowej i ~rodowiska, 
zlokalizowanego w Gdahsku przy ul. G. Narutowicza 11/12. 

Prace prowadzone bqdq w pomieszczeniu 03 Katedry Konstrukcji Metalowych i Zarzqdzania 
w Budownichuie. Pornieszczenie znajduje sie na parterze niskim w sknydle ,,B" Gmachu Glownego 
Politchniki Gdakkiej 
Zakres prac obejmuje: 
o prace remontowe 

cekolowanie k ian  i sufitow 
przygotowanie powienchni pod malowanie wraz z poszpachlowaniem nierownoki 
malowanie k ian  i sufit6w farbq emulsyjnq dwukrotne 
malowanie drewnianych dnwi i szafek farbq olejnq dwukrotnie 
lakierowanie stolarki dnwiowej Scianek i szafek 
malowanie grzejnikow lebrowych farbq olejnq dwu krotnie 
zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i rozebranie posadzki 
wykonanie posadzki z ptytek terakotowych 

o wykonanie instalacji elektryunej wewnetrznej 
wymiana istniejqcej instalacji elektryanej 

w wykonanie instalacji tetetechniunej i komputerowej 
instalowanie punktow ~Swietleniowych 
pomiar skuteanoici zerowania 

o wstawienie drzwi do Sali P1 

Roboty objgte zamdrwieniem majq na celu dostosowanie pornieszczeti do nowych potrzeb 
fun kcjonalnych, doprowadzenie do wlaiciwego standardu technicznego i estetycznego. 

Nie dopuszcza sig skjadania ofert u~Sciowych. 

Nie dopuszcza sic skladania ofert wariantowych. 

Specyfi ka cjq istotnych warunkow zamowienia (cena: 0,OO z l )  moina odebrat w siedzibie 
Zamawiajqcego, Politechnika Gdanska Wydzial lniynierii Lqdowej i ~rodowiska skrzydh ,,B" Gdansk, 
ul. G, Narutowicza 11/12 pokoj nr 011 lub za zaliczeniem pocztowym. 

Adres strony internetowej, na ktbrej dostqpna jest SIWZ: ~w.dzw.w.qda.~ I  

Miejsce realizacji zambwienia: Politechnika Gdanska Wydzial Iniynierii Lqdowej i ~rodowiska 
budynek Hydromechaniki. 

Termin realizacji zambwienia: w c i a u  5 tygdni d daty podpisania umowy. 

Oferty nalety skladat w pokoju nr 01 1 budynek sknydh ,,EM Polit~hniki Gdahskiej Wydzia) Iniynierii 
Qdowej i ~rdowiska, Gdalisk, ul. G. Narutowicza 11/12. 

Termin skladania ofert uplywa dnia 20-02-2007 r. o g d z .  11:00. 

Otwarcie ofert nastqpi dnia 20-02-2007 r. o godz. 11:15 w pokoju 011 - budynek skrzydb ,B" 
Politechniki Gdanskiej Wydziat Iniynierii Lqdowej i ~rdowiska, Gdansk, ul. G. Narutowiaa 11/12. 



0 udzielenie zamowienia u biegak siq rnogq Wykonawcy, ktorzy : 

1) posladajq uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnoki lub czynno&i, jeieli 
ustawy na kladajq obowipzek posiadania ta kich uprawniefi; 

2) posiadajq niezbqdnq wiedze i dohiaduenie oraz dysponujq potencja+em 
technicznym i osobami xdolny mi do wykonania zamowienia; 
Z arnawiajqcy wymaga od Wy konawcy aby udokurnentowal zrealizowanie w ciqgu ostatnich piqciu 
lat, przynajmniej 1 (jednq) robotq budowlan% odpowiadajqq (porownywalnq) swoim zakresem 
robocie budowlanej stanowiqcej pnedmiot niniejszego zamowienia, o wartoki brutto r6wnej 
cenie ofertowej i potwierdzil dokumentami, ie robota ta  zostala wykonana z nale2ytq 
starannokig 

Ponadto Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca dysponowal osobq do pelnienia funkcji 
kierowni ka budowy posiadajqcq uprawnienia budowlane w specjalnoki konstrukcyjno- 
budowlanej oraz przynaleiqq do wlakiwej izby samorzqdu zawodowego. 

3) znajdujq sie w sytuacji ekonomiunej i finansowej zapewniajqcej wykonanie 
zamowienia 
Zarnawiajacy wymaga, aby Wykonawca by4 u bezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w 
za kresie prowadzonej dziatalnoici gospodarczej. 

4) nie podlegajq wykluaeniu z postepowania o udzielenie zamowienia 

Ocena spdniania ww. warunkow dokonana zostanie zgodnie z formutq ,spelnia - nie s@nial', w oparciu 
o informacje uzyskane z dokumentow i oiwiadczeri zatqczonych do oferty. 

W prowadzonym postqpowanlu Zamawiajqcy n k  przewiduje sktadania wadium. 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
CENA waga 100 O/o 

Termin zwiqzania oferta, wynosi 30 dni, 

Zamawiajqcy nie zamiena zawned urnowe ramowq. 

Zamawiajqcy nie zarniena ustanowit dynamiuny system zakup6w, 

Zamawiajqcy nie przewiduje dokonat wybru  oferty z zastosowaniern au kcji elektronicznej. 

Upmwnieni do kontaktow z Wykonawcami: - Wioleta Hawat i Alina K r y u a l b  - sprawy proceduralne, tel.: (0-58) 347-24-19, faks: (0-58) 
347-24- 13, MI poniedziatku do piqtku, w godzinach od 9:00 - 14:00; - inF. Kazimien Jancen - sprawy techniune, tel,: (0-58) 347-11-67, faks: (0-58) 347-24-13 d 
poniecfzialku do piqtku, w godzinach od 9:00 - 14:00, 

Pozostate informa j e :  ........................................................................................................................ 


