Centralny nr postępowania: ZP/39/047/R/09

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

budowę i rozbudowę kanalizacji teletechnicznej oraz budowę kabli
optotelekomunikacyjnych 144J i 24J na terenie Politechniki Gdańskiej
przy ul. Siedlickiej, ul. Brackiej, ul. Traugutta w Gdańsku

Wielkość lub zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa i rozbudowa kanalizacji teletechnicznej oraz budowa kabli
optotelekomunikacyjnych 144J i 24J na terenie Politechniki Gdańskiej przy ul. Siedlickiej, ul.
Brackiej, ul. Traugutta w Gdańsku.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
a) wybudowanie kanalizacji teletechnicznej z rur wraz z budową 10 studni kablowych
b) ułoŜenie w kanalizacji nowej i istniejącej kabli światłowodowych
c) wprowadzenie kabli do 10 węzłów (punktów dystrybucyjnych) w budynkach PG : Audytorium
Novum, Laboratorium Maszynowe (KTC), Chemia B, Chemia A, Chemia C, Gmach B, Portiernia
Główna, Gmach Główny (portiernia, WFT i MS , Ośrodek Informatyczny)
d) pomiary ułoŜonych kabli
Kable światłowodowe typu 144J – 2200 mb, typu 24J – 600 mb zapewnia zamawiający.
Przedmiot zamówienia określają:

1) projekt budowlano-wykonawczy „Budowa i rozbudowa kanalizacji teletechnicznej oraz budowa kabli
optotelekomunikacyjnych 144J i 24J na terenie Politechniki Gdańskiej przy ul. Siedlickiej, ul. Brackiej
i ul. Traugutta w Gdańsku” sporządzony przez Biuro WERR
80 -034 Gdańsk ul. Anny Jagiellonki
2/1 (Projektant mgr inŜ. Dariusz Jankowski)

2) przedmiar robót
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. Ust. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
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. Siedlicka, ul. Bracka, ul. Traugutta.
Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty 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 lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe:
• dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, przynaleŜącym do właściwej izby samorządu
zawodowego,
• wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane polegające na
układaniu kabli optotelekomunikacyjnych lub telekomunikacyjnych w terenie, na łączną kwotę co
najmniej 1.000.000,00 zł brutto;
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 4.000.000,00 zł;
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 obowiązany
jest załączyć do oferty:
1.

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

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, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;

Uwaga
W przypadku, gdy upowaŜnienie osoby, która podpisała ofertę, do
reprezentowania wykonawcy, nie wynika z powyŜszych dokumentów, do oferty
naleŜy załączyć równieŜ dokument potwierdzający to upowaŜnienie.
W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający Ŝąda załączenia do oferty:
3.

decyzję stwierdzającą posiadanie wymaganego uprawnienia budowlanego przez osobę
wskazaną do pełnienia funkcji kierownika budowy wraz z zaświadczeniem potwierdzającym
jej przynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa;

4.

wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
robót budowlanych polegających na układaniu kabli optotelekomunikacyjnych lub
telekomunikacyjnych w terenie, na łączną kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł brutto oraz
dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie.
W






wykazie dla kaŜdej roboty, naleŜy podać:
zakres wykonanej roboty,
miejsce wykonania,
wartość,
datę wykonania,
nazwę i adres odbiorcy (poŜądane podanie równieŜ jego aktualnego nr telefonu oraz
nazwiska osoby posiadającej informacje na temat zamówienia).

Wykonawca w celu potwierdzenia, Ŝe znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, zobowiązany jest załączyć do oferty:
5.

Rachunek 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 dokument określający wysokość
przychodów (wykonawcy nie zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego) –
za ostatni rok obrotowy, dokumentujący osiągnięcie przychodu netto ze sprzedaŜy w
wysokości co najmniej 4.000.000,00 zł.
W przypadku, gdy do wykonania zamówienia Wykonawca będzie korzystał z potencjału technicznego i
kadrowego innego podmiotu musi załączyć:
- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia
narzędzi i urządzeń;
- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
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 06.03.2009 r., o godzinie 945.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.03.2009 r., o godzinie 1000 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: Waldemar Kazimierczak – tel. (0-58) 347-21-61, w
godz. 800 – 1500.
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: .................................... .
13.02.2009 r . nr ogłoszenia:
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

27962-2009

ZATWIERDZIŁ

dnia _________________

_______________________

