
Centralny nr postępowania: ZP/188/047/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 sali wykładowej nr 211 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej 
zlokalizowanym w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12 

 
 
 
 

Wielkość lub zakres zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest remont sali wykładowej nr 211 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej" w 
Gdańsku - Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12, który obejmuje następujące roboty: 
a) likwidację starych siedzisk oraz drewnianej konstrukcji audytorium,  
b) prace wykończeniowe (posadzkarskie, tynkarskie, malarskie),  
c) renowację stolarki okiennej i drzwiowej,  
d) instalację elektryczną, teletechniczną sterującą i nagłaśniającą. 
Powierzchnia uŜytkowa pomieszczenia objętego remontem wynosi 112,96m2. 
Obiekt jest budynkiem o konstrukcji murowanej. Wykończenie wewnętrzne w postaci tynków cem-wap. 
uprzednio malowanych. Na posadzce sali zbudowane jest audytorium dla słuchaczy o zmiennej wysokości od 
0,00 m do 0,60 m o konstrukcji z drewna oraz podium dla wykładowcy. Sala wyposaŜona jest w następujące 
instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna odebrać (bezpłatnie) w siedzibie zamawiającego, w 
Dziale Remontowo-Budowlanym (hala nr 3 budynku Chemii „C”), Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, pok. nr 22, 
(tel. 0-58 347-28-77, fax 0-58 347-21-41), w godz. 800 – 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: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy. 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki: 
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.  

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 w okresie ostatnich pięciu lat 
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał naleŜycie roboty remontowe wewnątrz budynków na łączną 
wartość robót co najmniej 3 mln złotych brutto. 

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

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia nie spełnia”, w oparciu o 
informacje zawarte w wymaganych dokumentach.  
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunki Wykonawca spełnia. 
 



Wykonawca w celu potwierdzenia, Ŝe posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, zobowiązany jest załączyć do oferty: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełniony zał. I/2.  

2. 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. 

 
W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej 
wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi o wykonania 
zamówienia, Zamawiający Ŝąda załączenia do oferty: 

3. Wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  robót 
remontowych wewnątrz budynków na łączną wartość robót co najmniej 3 mln złotych brutto wraz z 
dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie. 

 
Wadium:   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie: cena – 100 %. 

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

Termin składania ofert upływa dnia 19.08.2008 r., o godzinie 1230. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.08.2008 r., o godzinie 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: Bogusława Choińska – tel. (0-58) 347-29-44, w godz. 
800 – 1500. 

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:   .................................... . 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:                           22.07.2008 r. 
 
 
 
 
 
 
 

ZATWIERDZ IŁ      dnia _________________        _______________________  


