
 

 

 

Projekt:  Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności 
energetycznej i automatyki budynków 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Centralny nr postępowania:   ZP/419 /014/R/09                       Gdańsk, dnia  18.05.2009  
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
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 Elektrotechniki i Automatyki, 
80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 347 14 02, fax +48 58 341 08 80 
e-mail: mstocka@ely.pg.gda.pl 
ogłasza przetarg nieograniczony na: remont pomieszczeń  nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, korytarza i WC parter, 
pomieszczenia 209 – 214 II piętro oraz pomieszczenia nr E08 na potrzeby projektu „Sieć 
certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków” w 
budynku PG WEiA przy ul. Narutowicza 11/12. 

Wielkość lub zakres zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Elektrotechniki i 
Automatyki PG zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku-Wrzeszczu. 
Zakres prac obejmuje roboty w branŜy ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 
Przedmiot zamówienia określają: 
1. Opis; 
2. Projekty budowlano-wykonawcze branŜy elektrycznej. 
3. Przedmiary  robót; 
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 
Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych. 
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 
UPZP. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 0 zł) moŜna odebrać w siedzibie zamawiającego, 
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki,  Gdańsk ul. Sobieskiego 7 pok. 30 lub za 
zaliczeniem pocztowym.  
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.pg.gda.pl – dział przetargi 
Miejsce realizacji zamówienia: Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. 
Narutowicza 11/12 Gdańsk-Wrzeszcz 
Termin wykonania zamówienia:  do dnia 31.08.2009 r.. 
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 ten 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 ten warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje osobami do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającymi uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: kierownik budowy w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej; kierownik robót branŜy elektrycznej, kierownik robót branŜy sanitarnej, 
przynaleŜącymi do właściwej izby samorządu zawodowego. 

3.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,   
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4.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający uzna ww warunki  jeśli do oferty będzie załączone oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
Ocena spełnienia ww warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty i 
oświadczenia załączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww 
warunki Wykonawca spełnia. 
Wadium:   brak 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Cena              - 100 % 
Oferty naleŜy składać w pok. 30 budynek PG WEiA  ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk 
Termin składania ofert upływa dnia 9.06.2009r. o godzinie 12:30 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 9.06.2009 r. o godzinie 13:00 w:  adres jak wyŜej 
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.  
Pozostałe informacje: rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w złotych 
polskich. 
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: 
Sprawy techniczne:  Janusz Fudali  tel. 058 347.24.02   
Sprawy proceduralne: Zbigniew Zglenicki tel. 058 347.17.75 
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: - 
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  18.05.2009 

              
Dziekan 

Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 
Prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Jakubiuk 

 


