
Centralny nr postępowania ZP/241/017/RB/07     
Gdańsk, dnia 2007-11-07 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości poniżej 211 000 euro 

(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego) 
Zamawiający: 
Politechnika Gdańska, 80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie 
Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, 
80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 347-17-93, e-mail: sekoce@pg.gda.pl 
ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont sanitariatów na parterze, II, III, IV, V i VI piętrze w 
prawym pionie wysokiej części budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki 
Gdańskiej zlokalizowanego na terenie "B" PG w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Do Studzienki 16A.  
Wielkość lub zakres zamówienia: j.w. 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 10,-zł) można odebrać w siedzibie 
zamawiającego, Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Gdańsk ul. 
Narutowicza 11/12, budynek WOiO pok. 124 lub za zaliczeniem pocztowym. Adres strony 
internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.dzp.pg.gda.pl 
Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Gdańsk ul. Narutowicza 
11/12, budynek WOiO. 
Termin wykonania zamówienia: 2007-12-31. 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki : 
1) prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą; ocena spełnienia - na podstawie odpisu z 
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 
2) osoba wskazana przez niego do pełnienia funkcji kierownika budowy musi posiadać wymagane do 
tego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; ocena spełnienia - na podstawie decyzji 
stwierdzającej posiadanie przez tę osobę wymaganych uprawnień budowlanych 
oraz zaświadczenia potwierdzającego jej przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa; 
3) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; ocena spełnienia - na podstawie: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
a) oceny spełnienia warunków 1 - 3, 
b) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
Wadium nie jest wymagane. 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
1. cena  - 100% 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i 
Okrętownictwa, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, Budynek WOiO PG pok. nr 124 
Termin składania ofert upływa dnia 2007-11-28 o godzinie 9:00. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2007-11-28 o godzinie 9:15 w siedzibie zamawiającego: Politechnika 
Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk 
Budynek WOiO PG pok. nr 119 
Termin związania ofertą wynosi 30dni. 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: 
mgr inż. Jerzy Masiak tel. 48 58 347-24-29 w godz. 8:00-14:00. 
mgr inż. Tomasz Landsberg tel. 48 58 347-21-61 w godz. 8:00-14:00 
 
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2007-11-07 
 

dr hab. inż. Marek Dzida – prof. PG 
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