
 
Centralny nr postępowania: CRZP ZP 145/002/R/08                       Gdańsk, dnia 11.06.2008r. 

 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego) 
Zamawiający:  
Politechnika Gdańska 
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie 
Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 347-24-19, 
e-mail: -------------------- 

ogłasza przetarg nieograniczony na: Roboty budowlano-montażowe realizowane w ramach przeglądu 
technicznego konstrukcji budynku Hali Sportowo-Widowiskowej „OLIVIA” w Gdańsku. 
 
Wielkość lub zakres zamówienia: 
 
Prace kontrolne na obiekcie – Zespół KKM 
- rozebranie sufitu podwieszonego 
- dostawa osłon dla demontowanych korytek osłonowych kabli sprężających 
-wycinanie otworów kontrolnych w elementach zamykających istniejącej konstrukcji stalowej obiektu 
-osprzęt do szlifierki kątowej: ogranicznik głębokości cięcia do szlifierki lub szablon zabezpieczający przed   
zbyt głębokim wprowadzeniem szlifierki w kanał kabli sprężających obiekt 
- usunięcie istniejącej asfaltowej masy antykorozyjnej z odsłoniętego kanału kabli sprężających 
- montaż dostarczonych osłon na otworach kontrolnych 
- tymczasowe zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętej powierzchni kabli sprężających 
- wypełnienie odsłoniętych kanałów kablowych nowym materiałem antykorozyjnym 
- dostawa urządzeń transportu pionowego wraz z ich obsługą 
- dostawa przejezdnych zestawów rusztowaniowych wraz z obsługą (przemieszczanie, przebudowy,  
wznoszenie) przeznaczonych do montażu na trybunach badanego obiektu oraz balkonach podłużnych w 
celu demontażu elementów sufitu podwieszonego oraz prac kontrolnych konstrukcji nośnej dachu 
- dostawa i eksploatacja elementów wyposażenia pomocniczego 
- demontaż i ponowny montaż krzesełek z trybun w strefach ustawienia podpór 
- demontaż osłonowych płyt paździerzowych 
- rozebranie hydroizolacyjnych warstw pokrycia dachowego 
- odtworzenie hydroizolacyjnych warstw pokrycia dachowego w miejscach odkrywek 
- obciążenie próbne dźwigarów nośnych z wykorzystaniem basenów wodnych  
- zapewnienie dostępu do zakotwień kabli sprężających 
- podesty rusztowaniowe dla zapewnienia dostępu do zakotwień kabli sprężających 
-rusztowania, podesty do prac Zespołu Żelbetowego 
 
 
Kod wg CPV 45261900-3 – Usługi naprawy i konserwacji dachów  45500000-2 – Wynajem maszyn 
i urządzeń wraz z obsługą operat. do prowadzenia robót z zakresu bud. oraz inż. wodnej i lądowej, 
45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań  45262110-5 Demontaż rusztowań; 45262120-8 – 
Wznoszenie rusztowań;  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe; 45261910-6  
Naprawa dachów;  74233500-6 – Badania inżynieryjne;   
 
 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 



 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena:0zł) można odebrać w siedzibie 
Zamawiającego, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Gdańsk ul. G. Narutowicza 
11/12 Gmach Główny Skrzydło B, parter pok. 011 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym.  
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www. dzp.pg.gda.pl  
 

Miejsce realizacji zamówienia: Hala Widowiskowo-Sportowa „OLIVIA” Gdańsk, ul. Grunwaldzka 470. 
 
Termin wykonania zamówienia: 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.  
 
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki:  
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził zarejestrowaną działalność gospodarczą 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia;  
Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika 
budowy posiadała wymagane do tego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami uprawnionymi do wznoszenia, 
eksploatacji i demontażu rusztowań oraz obsługi samojezdnych podnośników elektrycznych. 

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 w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu 
o dokumenty lub oświadczenia załączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń 
musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.  

Wadium: -------------------------------- 
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
1. cena brutto oferty             - 100% 
 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej 
i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG skrzydło B, parter, pok. nr 011 
 
Termin składania ofert upływa dnia 02.07.2008r.  o godzinie 12 00. 
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.07.2008r.  o godzinie 12 15 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika 
Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG skrzydło 
B , parter, pok. nr 011. 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
 
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.  
 
Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
 



Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: 
 
− w sprawach merytorycznych: 
 
• dr inż. Dariusz Kowalski, tel. (058) 347-27-16, fax (058) 347-24-13 w dniach wtorek i czwartek  

w godz. 1000-1400; 
 
− w sprawach proceduralnych: 
 
• Alina Kryczałło, Jolanta Zielińska tel. (058) 347-24-19, fax (058) 347-24-13, w dniach pn.-pt.  

w godz.900-1400, 
 
Pozostałe informacje: -------------------------- 

 
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: ------------------ 
 
Data przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 11.06.2008r. 

 
 
 

Dziekan Wydziału Inżynierii 
   Lądowej i Środowiska  

    dr hab. inż. Krzysztof Wilde prof. nadzw. P.G. 

       ……………………………………………. 
                      (podpis osoby uprawnionej) 
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