Centralny nr postępowania CRZP/178/002/R/08
Gdańsk, dnia 16.07.2008
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE DIALOGU
KONKURENCYJNEGO
o wartości poniŜej 5 150 000 euro
(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Zamawiający:
Politechnika Gdańska
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie
Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska,
80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 147-20-45,
e-mail: matu@pg.gda.pl
ogłasza postępowanie w dialogu konkurencyjnego na: wykonanie prac remontowych i
modernizacyjnych obiektu stanowiącego infrastrukturę laboratoryjną i dydaktyczną w budynku
śelbetu Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składania ofert częściowych
Część I Roboty budowlane budynek śelbet Politechnika Gdańska PARTER cz 1
Część II Roboty budowlane budynek śelbet Politechnika Gdańska PARTER cz 2
Część III Roboty budowlane budynek śelbet Politechnika Gdańska PIWNICA cz 1
Część IV Roboty budowlane budynek śelbet Politechnika Gdańska PIWNICA cz 2
Część V Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych na parterze w Katedrze Konstrukcji
Metalowych i Zarządzania oraz w Katedrze Budowli Mostów.
Miejsce realizacji zamówienia: budynek śelbetu Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska
Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk.
Termin wykonania zamówienia: 30 dni od udzielenia zamówienia
Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie, jeŜeli wykaŜe on,
iŜ w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał remonty wielobranŜowe w budynkach
uŜyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o łącznej wartości brutto nie mniejszej niŜ
450 000 PLN.
Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
jeŜeli wykaŜe, Ŝe osoby wskazane do kierowania robotami budowlanymi posiadają uprawnienia
budowlane w specjalnościach, odpowiednio: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
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instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z zaświadczeniem potwierdzającym ich przynaleŜność
do Izby InŜynierów Budownictwa, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane /Dz.U. z
2003r., Nr 207, poz. 216/
-

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ustawy
PZP

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz mierników spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą
spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i
oświadczeniach.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ warunki Wykonawca spełnia.
Zamawiający przyzna wykonawcy 5 punków za kaŜde 100 000 PLN powyŜej wymaganej
wartości łącznej wykonanych realizacji w kwocie minimum 450 000 PLN.
Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych max. 5 wykonawców, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymają największą liczbę punktów przyznaną na
podstawie miernika spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zobowiązany jest
dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania
działalności lub czynności określonej w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych”
a) oświadczenie Wykonawcy – załącznik 1
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz dysponuje potencjałem technicznym, a takŜe dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
a) Decyzje stwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych przez osoby
przewidziane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz
z zaświadczeniem potwierdzającym ich przynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa
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b)Wykaz zrealizowanych (tzn. rozpoczętych i zakończonych) przez wykonawcę w
okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania(a jeŜeli okres wykonywania
działalności jest krótszy to w tym okresie) zamówień na roboty budowlane obejmujące
roboty wielobranŜowe w budynku uŜyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego.
W wykazie, dla kaŜdej realizacji, naleŜy podać:
1) miejsce realizacji,
2) wartość wykonanych robót,
3) zakres wykonanych robót
4) datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji,
5) nazwę, adres i aktualny nr telefonu inwestora (poŜądane podanie równieŜ nazwiska
osoby posiadającej informacje na temat zamówienia).

W stosunku do dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 maja 2006r. ( Dz.U.Nr 87 poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane.
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z powyŜszym rozporządzeniem.
Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego umoŜliwiających Wykonawcom przygotowanie się do
udziału w dialogu Wykonawcy mogą uzyskać u osoby do kontaktów merytorycznych w pokoju
262 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej lub pod numerem telefonu +48 58 347 17 85.
Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: max. 5
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
90% - cena
10% - termin wykonania
Wnioski naleŜy składać w: Politechnika Gdańska, Gmach Główny, Biuro Programów
Międzynarodowych i Funduszy Strukturalnych, ul. Narutowicza 11/12, pok. 262
Termin składania wniosków upływa dnia 24.07.2008r o godzinie 10:00
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Mariola BłaŜewicz tel. +48 58 347 17 85, w godz. 8:00 – 15:00
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 16.07.2008r.

......................................................
(podpis osoby uprawnionej)
* - niepotrzebne skreślić
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