
Gdalisk, dnia 17-04-2007 r. 
Centralny numer postepowania: ZP / 86 f 002 / RB / 07 

OGtOSZENIE 0 PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartoki poniiej / pwqeej* 60 000 EURO 

Zamawiajqcy: 
Politechnika Gdanska 80 - 952 Gdansk, ul. G, Narutowicza 11/12 woj. pomorskie 
Wydzial In iyn ier i i  Lqdowej i ~rodowiska 80 - 952 Gdalisk, ul. G. Narutowicza 11/12 
tel.: (058) 347-24-19 fax (058) 347 24 13 e-mail: wioleta@pg.gda.pl 

ogtasza pnetarg nieograniczony na : zaprojektowanie i wy konanie ukladu zasilania i sterowania 
kaskadq pomp w hali Laboratorium Hydrauliki i Iniynierii ~ rodow iska  prry Wydziale 
Iniynier i i  Lqdowej i ~mdowiska. 

Szczegobwy opis przedmiotu zamowienia: 

Prace prowadzone bedq w hali Labaratorium Hydrauliki i Iniynierii ~rodowiska p n y  Wydziale Iniynierii 
Lqdowej i ~rodowiska, przy budynku Hydrotechniki, zlokalizowanej w Gdahsku przy ul, G. Marutowiaa 
11/12 

Zakres pnedmiotu zarnowienia obejmuje: 

ETAP I 
o opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w trzech egzemplarzach; 
o uzgodnienie dokumentacji projektowej z Kierownikiem Laboratorium, Dzialem Infrastru ktury, 

Dzialem Remontowo-Budowlanym, Dziakm BHP i Ochrony Pneciwpoiarowej 

ETAP I1 
o dostarczenie urzqdzeh zgodnie ze specyfika jq 
a wykonanie rozdzielni gl6wnej laboratorium 
o wykonanie instalacji zasilania i sterowniczej 
o wykonanie szaf sterowniczych dla pnetwornic, sterownika i panelu operatorskiego 
o wykonanie sieci do komunika j i  szeregowej miedzy sterownikiem, panelem a pnetwornicami 
o instala j a  przetworni kow ciinienia oraz podtqczenie do sterowni ka 
o opracowanie algorytmu pracy calego uktadu, aproksymacji charakterystyk pomp 
o wykonanie aplikacji wizualizacyjnej na panelu 
o uruchomienie przetwornic 

Roboty objete zamowieniem majq na celu dostosowanie pomieszczeti do nowych potrzeb funkcjonalnych, 
doprowadzenie do wlasciwego standardu technicznego i estetyunego. 

Szczegbtowo pnedmiot zam6wienia okreaajq: 

P program funkcjonalno-ukytkowy 
P schemat blokowy stanowisk laboratoryjnych przepompowni 
cl warunki techniczne zasilania w energig e lek t ryunq pomp 
stanowige zalqczniki do Specjfikacji Istotnych Warunkow famowienia. 

Nie dopuszcza sic sktadania ofert a+ciowych. 

Nie dopuszcza sic sktadania ofert wariantowych. 

Specyfikacjq istotnych warunkow zamowienia (cena : 0,00 z#) mozna odebmC w siedzibie Zamawiajqcego, 
Politechnika Gdariska Wydzial Iniynierii Lqdowej i Srodowiska skrzydto ,,B" Gmachu Gt6wnego 80-952 
Gdahsk, ul. G. Marutowiua 11/12 pokoj nr 011 lub za zaliczeniem pocztowym. 



Adres strony internetowej, na ktbrej dostepna jest SIWZ: www .dzp.ps.sda.al 

Miejsce realizacji zamowienia: Politechnika Gdahska Wydzial Iniynierii Lqdowej i ~rodowiska budynek 
Hydrotechaniki. 

Termin realizacji zamowienia: w ciagu 5 tygodni oda daty podpisania umowy. 

0 udzielenie zamowienia ubiegat sic rnogq Wykonawcy, ktony : 

I) posiadajq uprawnienia do wykonywania okreglonej dzialalnoki lu b czynnosci, jexeli 
ustawy naktadajq obowiqzek posiadania takich uprawnieri; 

posiadajq niezbgdnq wiedze i dokwiadaenie oraz dysponujq potencjalem techniunym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia; 
Posiadanie przez Wy konawq niezbqlnej wiedzy i dokwiadczenia Zarnawiajqcy rozumie ja ko naleiyte 
wykonanie w okresie ostatnich piqiu lat przed dniem wszuqcia postqpowania o udzielenie 
zamowienia, a jeieli okres prowadzenia dzialalnoici jest krokzy - w tym okresie, przynajmniej 1 
(jednej) roboty budowlanej, odpowiadajgej (porownywalnej) swoim rodzajem i wartokiq (tj. o 
wartoici brutto r6wnej co najmniej cenie ofertowej) robcie budowlanej stanowiqcej pnedmiot 
niniejszego zamowienia, i potwierdzi) dokumentami, ie robota ta zostala wykonana z naleiycie. 

Pnez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zambwienia Zamawiajzlcj rozurnie 
dysponowanie pnez Wykonawq: 
o osobq do pelnienia fun kcji kierowni ka budowy posiadajqcq uprawnienia budowlane w 
speqalnoki konstrukcyjno-budowlanej oraz pnynaleiqcq do wlaiciwej izby samonqdu 
zawodowego, 
o osobq do pelnienia funkcji kierowni ka robot przynaleiqq do wlaiciwej izby samonqdu 
zawodowego, z uprawnieniarni budowlany mi w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urzqdzeti cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacylnych, 

Zamawiajqcy dopuszcza Iqaenie wyiej opisanych spe jalnosci, jeSli ktorakolwiek z wykazanych osob 
posiada lqcznie wymagane przez Zamawiajqmgo kwalifikacje. 

3) znajdujq siq w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie 
zambwienia 
Pnez znajdowanie siq w sytuacji ekonomiunej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zamowienia, 
Zamawiajqcy rozumnie jako ubezpieaenie sic pnez Wykonawce od odpowiedzialnoSci cywilnej 
w za kresie ~rowadzonei dziatalnoici aos~odarczei. 

4) nie podlegajq wykluaeniu z postepowania o udrielenie zambwienia 

Ocena swniania ww. warunkow dokonana zostanie zgodnie z forrnutq ,,sp&nia - nie spelnia", w oparciu 
o informa j e  uzyskane z dokumenth i oswiadczeh zalqcronych do oferty. 

W prowadzonym postqpowaniu Zamawiajqcy nie pnewiduje skjadania wadium. 

Kryteria oceny ofert i ich znanenie: 
CENA waga 100 % 

Oferty naleiy skladad w siedzibie Zamawiajqcego: Politechnika ~dariska Wydzial Iniynierii Lqdowej i 
~rdowiska, 80-952 Gdatisk, ul. G. Narutowicza 11/12, pokoj nr 011 w skrzydle ,,B" Gmachu Glownego 
Politechniki Gdanskiej. 

Termin skladania ofert uplywa dnia 26-04-2007 r. o godz. 12:OO. 

Otwarcie ofert nastqpi dnia 26-04-2007 r. o godz, 12: 15 w siedzibie Zamawiajqcego: Politechnika 
Gdanska Wydzial Iniynierii Lqdowej i ~rodowiska, 80-952 Gdansk, ul. G. Narutowiaa 11/12, pokoj nr 011 
w skrzydle ,,B" Gmachu Glownego Politechni ki Gdaiiskiej. 

Termin zwiqzania ofem wynosi 30 dni. 

Z amawiajqcy nie zamierza zawned urnowe ramowq. 



Zamawiajqcy nie zamierza ustanowii dynamiuny system zakukw . 

Zamawiajqcy nie pnewiduje dokonaL wyboru oferty z zastosowaniem auk j i  etekti-onianej. 

Uprawnieni do kontaktow z Wykonawcami: - Wioleta Hawat i Alina KryczaHo - sprawy proceduralne, tel.: (0-58) 347-24-19, faks: (0-58) 
347-24-13, od poniedziatku do piqtku, w gdzinach od 9:00 - 14:OO; - dr ini. Piotr Z ima - sprawy techniczne, tel.: (0-58) 347-16-67, fa ks: (0-58) 347-24-13 
od poniedzialku do piqtku, w godzinach od 9:00 - 14:OO. 

.......................................................................................................................... Pozostak informa j e :  

i. ............... .&. .................................... 
(@pis owby uprawnionej) 


