
Gdansk, dnia 20-06-2007 r. 
Centralny numei postqpawania: ZP! b.h/1., 002 RB / 07 

OGtOSZENIE 0 PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartoici zamowienia mniejszej n i i  kwota okreSlona w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust 8 na podstawie przepisow Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zam~wieh publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz, 

1217, Nr 227, poz. 1658 2 2007 r. Nr 64, poz., 427, Nr 82, poz. 560) 

Zarnawiajqcy: 
Politechnika Gdanska 80 - 952 Gdalisk, ul. G, tlarutowicza 11/12 woj. pomorskie 
Wydzial ln iyn ier i i  Lqdowej i ~ r o d o w i s k a  80 - 952 Gdalisk, ul. G. Marutowiua 11/12 
tel.: (058) 347-24-19 fax (058) 347 24 13 e-mail: wioleta@pg.gda.pl 

oglasza pnetarg nieograniuony na: zaprojektowanie i wykonanie remontu pornieszaen 
Katedry Konstrukcji Metalowych i Z a p d z a n i a  oraz Katedry Mechaniki Budowli i 
~os tow.  

Szczegdowy opis przedmiotu zamowienia: 
Roboty prowadzone bedq w pomieszaeniach nr 1, 2, 3, 4, zlokalizowanych na parterze 
budynku ZELBFT. 
Celem planowanej przebudowy i remontu jest poiqczenie czterech pomieszczeh o dotychczasowej 
fun kcji pornieszaen pracowniaych oraz magazynowo - skladowych z cechami warsztatu na 
pomieszczenia dyda k t y ~ n e  - laboratorium diagnostyki konstru kcji budowlanych. W 
parnieszczeniu tym planuje sic ustawienie stanowisk laboratoryjnych wraz z miejscem dla ich 
obslugi oraz miejsm dla studentow. 
Powstale pornieszaenie pnewiduje siq wyposazyt w skladanq przegrode umoiliwiajqcq podzial 
pomieszczenia i rbwnomesnq prace dwoch niezaleinych grup laboratoryjnych. 
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje: 
ETAP I 
o opracowanie dokumenta j i  projektowej 

projekt budowlany - 3 egz. 
= pnedmiarrobht-3egz, 

kosztorys inwestorski - 3 egz. 
wraz uzgodnieniem z Zamawiajqcym i j q o  sluibami (Dziaiem Infrastruktury, Dzialem 
Remontowo-Budowlany m, Dzialem BHP i Ochrony Pneciwpozarowej, Zespdern Techni k 
Multimedialnych WIIIS) 
ETAP I1 
o wykonanie roGt budowlanych na pdstawie projektu budowlanego, obejmujqcych m.in. : 

1) prace budowlane 
2) demontai okladzin Sciennych dowianvch 
3) prace instalacvine 

o &&.!a& wentvI& 

4) wvkonanie i zainstalowanie zabudowanvch mebli Iszaf) 

Roboty objgte zam6wieniem majq na celu dostosowanie pomieszczeh do nowych potneb 
fun kcjonalnych, doprowadzenie do wtakiwego standardu technicznego i estetycznego. 



Kodv wq CPV: 
45111100-9 - roboty w zakresie burzenia 
45262700-8 - przebudowa budynk6w 
45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
4531 1200-2 - instalowanie alarm6w wlarnaniowych 
45314120-8 - instalowanie linii telefonianych 
45314310-7 - instalowanie okablowania kornputerowego 
45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne 
45331100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania 
45421 152-4 - instalowanie Scianek dzialowych 
45450000-6 - roboty budowlane wykonaeniowe, pozosta te 
45312200-9 - instalowanie alarmow wlamaniowych 
45442100-8 - roboty malarskie 
4542 1153-1 - instalowanie zabudowanych rnebli 
36131400-2 - szafy 

Zalqczniki do opisu pnedmiotu zamowienia: 
o zaloienia dotynqce przebudowy pomieszuen zlokalizowanych na patterze w budynku 

zelbetu 
u program funkcjanalno-uiytkowy 

Nie dopuszcza sic sktadan~a ofert czeSciowych. 

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych. 

Specyfikacjq istotnych warunkbw zamowienia (cena: 0,00 zl) moina odebrat w siedzibie 
Zamawiajqcego, Politechnika Gdaliska Wydziat Inzynierii Qdowej i ~rodowiska sknydlo ,B" Gdalisk, 
ul. G. Narutowicza 11/12 pokoj nr 01 1 lub za zaliczeniern pocztowym. 

Adres strony internetowej, na ktdrej dostepna jest SIWZ: www.dz~.os.ada.pl 

Miejsce realizacji zambwienia: Politechnika Gdahska Wydzial Iniynierii Qdowej i ~rodowiska budynek 
iE~sfl. 

Termin realizacji zarnowienia: do 25 wrzegnia 2007 r. 

0 udzielenie zam6wienia ubiegal sie mogq Wykonawcy, M6rzy; 

I posiadajq uprawnienia do wykonywania okreklonej dzialalnoSci lub qnnoSci, jeieli 
ustawy naktadajq obowiqzek posiadania takich uprawnien; 

2) posiadajq niezbednq wiedze i doiwiadczenie oraz dysponujq potencjalem 
technicrnym i osobami zdolnymi do wykonania zamhwienia; 
Zamawiajqcy uzna, ie Wykonawca posiada niezbgdnq wiedze i dohiadffenie, jeieli: 
o udokumentuje zrealizowanie w c i a u  ostatnich piwiu lat, przynajmniej 1 (jedna robotq 

budowlanq, odpowiadajqcq (por6wnywalnd swoim zakresem robocie budowlanej 
stanowiqcej przedmiot niniejszego zamowienia, o wartoki brutto nie mniejszej n i i  
100.000,OO zl i potwierdzi dokurnentami, ie rob ta  ta zostata wykonana z nalelytzl 
starannoSciq 

o dysponuje: 
o osobq do pdnienia fun kcji kierownika budowy posiadajqq uprawnienia budowlane w 

specjalnoki konstrukcyjno-budowlanej oraz przynaleiqq do wlakiwej izby samonqdu 
zawodowego, 

o po jednej osobie do pelnienia funkcji kierownikow rob6t przynaletqcych do wlaiciwej 
izby samorzqdu zawodowego, z uprawnieniami budowlanymi w specjalnoici: 

o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i unqdze6 cieplnych, wentylaqnych, 
gazowych, wodrxiqgowych i kanalizacyjnych 

0 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i unqdzg elektrjunych i elektroenergetycznych 
Zamawiajqcy dopuszcza lquenie wyiej opisanych specjalnoici, jeSli ktbrakolwiek z 
wykazanych os65 posiada tqunie wyrnagane przez Zamawiajqcego kwalifikacje. 

3) znajdujq siq w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie 
zam6wienia 



4) nie podlegajq wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia 

Ocena spetniania ww. warun kow dokonana zostanie zgodnie z formutq ,,spelnia - nie spetnia", w 
oparciu o informacje uzyskane z dokurnent6w i oiwiaduen zatqaonych do oferty , 

W prowadzonym postepowaniu Zamawiajqcy nie pnewiduje sktadania wadium. 

Kryteria oceny ofert i ich znaaenie: 
CENA waga 100 O/O 

Oferty naleiy skladaC w pokoju nr 01 1 budynek sknydto ,,B" Politechniki Gdahskiej Wydzial 
Iniynierii Lqdowej i ~rodowiska, Gdansk, ul. G, Narutowiaa 11/12. 

Termin skiadania ofert u p m a  dnia 12-07-2007 r. o godz. 12:OO. 

Otwarcie ofert nastqpi dnia 12-07-2007 r. o godz. 12:15 w pokoju 011 - budynek sknydlo ,,B" 
Politechniki Gdaliskiej Wydzial Inzynierii Lqdowej i ~rodowiska, Gdalisk, ul. G. Narutowiua 11/12. 

Termin zwiqzania ofertq wynosi 30 dni. 

Zamawiajqcy nie zamierza zawned urnowe ramowq. 

Zamawiajqcy nie zamiena ustanowid dynamiany system zakupow . 

Zamawiajqcy nie przewiduje dokonat wyboru oferty z zastosowaniem auk j i  elektronianej. 

Uprawnieni do kontaktbw z Wykonawcami: - Wioleta Blawat i Alina Kryuatlo - sprawy proceduralne, tel.: (0-58) 347-24-19, faks: (0-58) 
347-24- 13, od poniedziaiku do piqtku, w godzinach od 9:00 - 14:OO; - dr ini. Dariusz Kowalski, mgr ini. Gnegorz Weydmann - sprawy techniane, tel.: (0-58) 
347-10-73, faks: (0-58) 347-24-13 
od poniedzialku do piqtku, w godzinach od 9:00 - 14:00. 

Pozostale informacje: ........................................................................................................... 

................... .4 ..................................... 
(podpis osoby uprawnionej) 


