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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 progu unijnego na  
 

remont pomieszczeń Studium Języków Obcych zlokalizowanych na poziomie 300        

skrzydła B Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej 
 
Wielkość lub zakres zamówienia: remont 5 pomieszczeń i korytarza; wymiana drzwi, wymiana wy-
kładzin pcv, wykonanie okładzin z glazury, roboty malarskie, wymiana instalacji elektrycznej i tele-
fonicznej, wykonanie instalacji komputerowej oraz wymiana umywalek wraz z podejściami. 
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, lub za zaliczeniem pocztowym. 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.dzp.pg.gda.pl . 
Miejsce realizacji zamówienia: Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.  
Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni 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) osoby wskazane przez niego do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót elek-
trycznych muszą posiadać uprawnienia budowlane w specjalnościach, odpowiednio: konstruk-
cyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elek-
troenergetycznych; ocena spełnienia – na podstawie decyzji stwierdzającej posiadanie przez tę 
osobę wymaganych uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia potwierdzającego jej przyna-
leŜność do Izby InŜynierów Budownictwa; 

3) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania wielobranŜowe roboty 
budowlane remontowe o łącznej wartości co najmniej 1.000.000,- zł; ocena spełnienia – na 
podstawie wykazu ułoŜonych wykładzin; 

4) osiągnął w ostatnim roku obrotowym przychodów netto ze sprzedaŜy w wysokości co najmniej 
400.000,- zł; ocena spełnienia – na podstawie rachunku zysków i strat lub dokumentu określa-
jącego wysokość przychodów; 

5) 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 – 4, 
b) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Wadium: – 
Kryterium oceny ofert: 100% cena . 
Oferty naleŜy składać w pok. nr 2 Działu Remontowo-Budowlanego Politechniki Gdańskiej            
w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, do dnia 06.07.2007 r., o godz. 12 30. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.07.2007 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: Agnieszka Meller – tel. 0-58 347-29-44, w godz. 800 – 1500. 

 
 
  
 


