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Nazwa i adres Zamawiajqcego 

Hazwa: 
Politechnika Gdaliska Wydzial Infynierii Ladowej i ~rodowiska 

Adres poeztowy: 

Ulica: 
G. Narutowicza 11/12 
MiejscowoG6: 
Gdansk 

Osoba upowainiona do kontaktow: 
Wioleta Bjawat, dr int Piotr Zima 
e-mail: 
wioleta@pg.gda.pl 

Kod pocztowy: 
80-952 

Telefon : 
0-58 347 24 19 
Fax: 
0-58 347 24 13 

Wojewodttwo 
pomorskie 

Adres strony internetowej, na ktorej dostqpna jest specyfikacja istotnych warunkbw zambwienia: 
http:// www.dzp.pg.gda.pl 

Rodraj zamowienia: Roboty budowlane 

~ r y b  postppowania: Przetarg nieograniczony 

Okreslenie przedmiotu zamiwienia: 

Przedmiotem zamowienia jest zapmjektowanie i wykonanie ukladu zasilania i sterowania 
kaskadq pomp w hali Laboratorium Hydra uliki i Iniynierii Srodowiska prry Wydziale 
Iniynierii Lqdowej i ~rodowiska. 

Pi-ace prowadzone bedq w hali Laboratorium Hydrauliki i Intynierii ~rodowiska przy Wydziale 
Iniynierii Lqdowej i ~rodowiska, przy budy n ku Hydrotechniki, zlokalizowanej w Gdansku przy ul. 
G. Narutowicza 11/12. 

Zakres pnedmiotu zamowienia obejmuje: 
FTAP I 
o oprawwanie dokumentacji projektowej i kosztorjsowej w trzech egzernplarzach 
o uzgodnienie dokumenta j i  projektowej z Kierownikiem La boratorium, Dzialem Infrastruktury, 

Dziakm BHP i Ochrony Pneciwpozarowej) 

€TAP II 
o dostaruenie urzqdzeh zgodnie ze spezyfika jq 
o wykonanie rozdzielni gl6wnej laboratorium 
o wykonanie instalacji zasilania i sterowniczej 
o wykonanie szaf sterowniczych dla przetwornic, sterownika i panelu operatorskiego 
o wykonanie sieci do komunika j i  szeregowej rniqdzy sterownikiem, panelern a przetwornimmi 
o instalacja pnetwornikow ciSnienia oraz podtqczenie do sterownika 
o opracowanie algorytmu pracy cakgo ukiadu, aproksymacji charakterystyk pomp, 
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o wykonanie aplikacji wizualizacyjnej na panelu 
o uruchomienie pnetwornic 

Przedmiot zamowienia zostat okrestony pny pomocy : 
o programu funkcjonalno-uiytkowego 
o schematu blokowego stanowisk laboratoryjnych pnepompowni 
o warunki techniczne zasilania w energie elektrycznq pomp 

Roboty objqte zarn6wieniern majp na celu dostosowanie ukladu zasilania i sterowania 
kaskadq pomp do nowych potrzeb funkcjonalnych maz doprowadzenie do ~4aSciwego 
standardu technicznego. 

K o d ~  wa CPV: 
453 10000-3 - roboty w za k~esie instalacji elektrycznych 
453 15700-5 - instalowa nie rozdzielni elektrycznych 
45317000-2 - inne instalacje elektryune 

Kryteria oceny ofert: 
CENA - 100 % 

Terrniny 

Termin sktadania ofert: (jeieli dotyczy) 
Data: 26/ 0 4 1  2007(dd/mm/rrrr) 

Miejsce skladania ofert: 

w siedzi bie Zamawiajqcego Politexhnika Gdahska Wydziat Iniynierii Lqdowej i 
~rodowiska w Gdarisku ul. G. Narutowiua 11/12 pok. nr 011 w sknydle ,,B" Gmach 
W w n y  Politechniki Gdanskiej. 
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