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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości poniŜej 211 000 EURO 

(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego) 
 
Zamawiający:  
Politechnika Gdańska 
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie 
Nazwa jednostki organizacyjnej: Politechnika Gdańska, Dział Infrastruktury Technicznej 
80-952 Gdańsk, ul G. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 347-17-44, fax +48 58 341-78-45,  
+48 58 347-29-53 
e-mail: zbyszekm@pg.gda.pl 
ogłasza przetarg nieograniczony na: 
wykonanie stałej konserwacji układów wentylacji i klimatyzacji budynków: 
Audytorium Novum, Wydziału Zarz ądzania i Ekonomii, Ośrodka Informatycznego w 
Politechnice Gdańskiej oraz Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci 
Komputerowej TASK z siedzibą w Politechnice Gdańskiej. 
Wielkość lub zakres zamówienia:  
wykonanie stałej konserwacji układów wentylacji i klimatyzacji budynków: 
Audytorium Novum, Wydziału Zarz ądzania i Ekonomii, Ośrodka Informatycznego w 
Politechnice Gdańskiej oraz Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci 
Komputerowej TASK z siedzibą w Politechnice Gdańskiej. 
Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych. 
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna odebrać w siedzibie zamawiającego, 
Politechnika Gdańska, Dział Infrastruktury Technicznej, Gdańsk, wejście od ul. Siedlickiej, w 
Sekretariacie pok. 6. Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: 
www.dzp@pg.gda.pl 
Miejsce realizacji zamówienia: Politechnika Gdańska, 
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie. 
Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy. 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki : 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

           Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał: 
       a.  doświadczenie polegające na wykonaniu w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem  
            wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia   
            działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej trzech zrealizowanych podobnych  
            usług konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o wartości co najmniej 50  
            tys. zł kaŜda . Zamawiający sprawdzi spełnienie tego warunku na podstawie dołączonego 



            do oferty wykazu zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe    
            zostały one wykonane naleŜycie, 
        b. uprawnienia wymienione w zał. nr 5 tj. SEP grupa 1 do 1 kV. SEP grupa 2 
            mocy chłodniczej do 50 kW, badania lekarskie uprawniające do pracy na wysokości  
        3)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
             zamówienia, 
        4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
Ocena spełniania wyŜej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą 
spełnia nie spełnia, w oparciu informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w rozdziale IV, i V niniejszej siwz. Nie spełnienie chociaŜby jednego z 
ww warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę 
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
Wadium nie jest wymagane 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
1. cena              - 100  % 
Oferty naleŜy składać w Dziale Infrastruktury technicznej Politechniki Gdańskiej w Gdańsku 
przy ulicy Siedlickiej, w Sekretariacie pok. nr 6, tel. 347-11-22 od poniedziałku do piątku w 
godz. 9.00 – 14.00. 
Termin składania ofert upływa dnia 21. 09. 2007 o godzinie 11.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2007r. godz. 11¹º  w siedzibie zamawiającego: Politechnika 
Gdańska, ul. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk, Dział Infrastruktury Technicznej pok. 6 w 
pawilonie przy ul. Siedlickiej. 
Termin związania ofertą wynosi  30 dni. 
Zamawiający  nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający  nie 
przewiduje wyboru oferty w formie elektronicznej. 
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: 
Zbigniew Morawski – tel.(058) 347- 29 - 53 od 13.09.2007r. do 20.08.2007 r. w godz. 8ºº- 14ºº . 
 
  
 

 
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


