
Centralny nr postępowania: ZP/117/047/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 kapitalny Laboratorium Spawalnictwa – Hala nr 40 Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego  

w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Siedlickiej  

 
 
 

Wielkość lub zakres zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest remont kapitalny Laboratorium Spawalnictwa – hala nr 40 Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ul. Siedlickiej w Gdańsku-Wrzeszczu. Prace 
remontowe obejmować będą pomieszczenia nr 1-12 hali nr 40 Laboratorium Spawalnictwa. 
Powierzchnia pomieszczeń objęta remontem wynosi – 650 m2. 

Zakres prac obejmować będzie wykonanie robót w branŜy budowlanej, sanitarnej i wentylacji, elektryczne i 
teletechnicznej. 

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. Siedlicka.  

Termin wykonania zamówienia: 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

O udzielenie zamówienia moŜe ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki: 

1. posiada 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. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i  osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe:  
1) dysponuje osobami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 
– kierownik budowy – specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń, 
– kierownik branŜy sanitarnej – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń, 

– kierownik branŜy elektrycznych – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

przynaleŜącymi do właściwej izby samorządu zawodowego. 
Ocena spełnienia – na podstawie decyzji stwierdzającej posiadanie przez te osoby wymaganego 
uprawnienia budowlanego oraz zaświadczeń potwierdzających ich 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 budowlane 
w budynkach uŜyteczności publicznej o łącznej wartości co najmniej 15 mln zł brutto. 
Ocena spełnienia – na podstawie wykazu zrealizowanych robót oraz dokumentów 
potwierdzających naleŜyte wykonanie wykazanych robót; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Ocena spełnienia – na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 



 

 

 

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 warunków 1 – 3 i wymogu wniesienia wadium. 

  

Wadium: 30.000,- zł 

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 18.06.2008 r., do godz. 1230. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.06.2008 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.  

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Stanisław Niedziela– tel. (0-58) 347-11-77, w godz. 800 – 1400. 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 14 - 05- 2008 r. 
 
 
 
 
 
 
 

Z A T W I E R D Z I Ł      dnia _________________        _______________________ 
 
 
 


