
Centralny nr postępowania: ZP/104/047/R/08 
 

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 hal północno zachodniej części budynku Laboratorium Maszynowego  
Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej 

 
 
 

Wielkość lub zakres zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest  remont hal północno zachodniej części budynku Laboratorium Maszynowego 
Wydziału Mechanicznego  Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ul. Gabriela  Narutowicza 11/12.  
Zakres prac obejmować będzie wykonanie robót w branŜy budowlanej, budowlano-konserwatorskiej, 
elektrycznej i teletechnicznej, sanitarnej i wentylacji mechanicznej   
powierzchnia uŜytkowa  470,0 m2 
powierzchnia dachu  412,0 m2 
elewacja   200,0 m2 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna odebrać (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego, w 
pok. nr 22 Działu Remontowo-Budowlanego (hala nr 3 budynku Chemii „C”),Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, 
(tel. 0-58 347-28-77, fax 0-58 347-21-41), w godz. 900 – 1500, lub za zaliczeniem pocztowym. 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.dzp.pg.gda.pl. 

Miejsce realizacji zamówienia: Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12.  

Termin wykonania zamówienia: : 4 miesiące od dnia zawarcia umowy. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca udokumentuje prowadzenie zarejestrowanej 
działalności gospodarczej. Ocena spełnienia – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 

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

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe:  
1) osoba wskazana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy posiada wymagane do 

tego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynaleŜy do odpowiedniej izby 
samorządu zawodowego; ocena spełnienia – na podstawie decyzji stwierdzającej posiadanie przez tę 
osobę wymaganego uprawnienia budowlanego oraz zaświadczenie potwierdzające  jej przynaleŜność 
do Izby InŜynierów Budownictwa; 

2) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał naleŜycie roboty budowlano-
montaŜowe w budynkach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę co najmniej 1.500.000,00 
z brutto; ocena spełnienia – na podstawie wykazu zrealizowanych robót oraz dokumentów 
potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie. 

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli wykonawca udokumentuje, Ŝe w ostatnim roku 
obrotowym osiągnął przychód netto ze sprzedaŜy w wysokości co najmniej 2.150.000,00 zł; ocena 
spełnienia – na podstawie rachunku zysków i strat, a jeŜeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio o badanym rachunku zysków i strat 
(wykonawcy zobowiązani do jego sporządzania) lub dokumentu określającego wysokość przychodów 
(wykonawcy nie zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego) – za ostatni rok obrotowy, a 
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy; ocena spełnienia – na 
podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oceny spełnienia pozostałych 
warunków. 



 

 

 

Kryterium oceny ofert: 100% cena. 

Oferty naleŜy składać w pok. nr 22 Działu Remontowo-Budowlanego Politechniki Gdańskiej (hala nr 3 
budynku Chemii „C”),Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, do dnia 05.06.2008 r., o godz. 1230. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.06.2008 r., o godz. 1300 w pok. nr 11 Działu Remontowo-Budowlanego 
Politechniki Gdańskiej (hala nr 3 budynku Chemii „C”),Gdańsk, 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.  

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Maciej Gatz – tel. (0-58) 347-25-76, w godz. 800 – 1500. 

 
 
 

ZATWIERDZ IŁ      dnia _________________        _______________________  


