
Centralny nr postępowania: ZP/ 713 /047/U/09 

Gdańsk, dnia 28.08.2009 r. 

 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

o wartości poniŜej/powyŜej* 206.000 euro 
(tablica ogłoszeń, strona internetowa zamawiającego) 

 
Zamawiający:  
Politechnika Gdańska 
80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie 
Nazwa jednostki organizacyjnej: Dział Inwestycji i Remontów, 
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 347 27 38, e-mail: remont@pg.gda.pl 
ogłasza przetarg nieograniczony na: projekt budowlany i budowlano-wykonawczy wraz z dokumentacją 
uzupełniającą remontu kapitalnego i przebudowy Domu Studenckiego nr 3 Politechniki Gdańskiej,  
zlokalizowanego w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Do Studzienki 32. 
Wielkość lub zakres zamówienia: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego; projektu budowlanego; 
przedmiaru robót; kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych obiektu o pow. netto 4.030 m2. 

Zamawiający przewiduje/ nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  
ustawy. 
Nie dopuszcza się/ dopuszcza się* składanie ofert wariantowych. 
Nie dopuszcza się/ dopuszcza się* składanie ofert częściowych. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: - zł) moŜna odebrać w siedzibie zamawiającego, Dział 
Inwestycji i Remontów (hala nr 3 budynku Chemii „C”), Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, pok. nr 22, lub za 
zaliczeniem pocztowym.  
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.dzp.pg.gda.pl  

Miejsce realizacji zamówienia: Gdańsk, ul. Do Studzienki 32. 

Termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od daty podpisania 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:  
1) dysponuje projektantami przynaleŜącymi do właściwej izby samorządu zawodowego, 

posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń (lub odpowiednie) w 
specjalnościach:  
- architektonicznej;  
- konstrukcyjno-budowlanej;  
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych;  
- telekomunikacyjnej; 

2) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, projekty budowlane wraz z 
wykonawczymi remontów kapitalnych, przebudów lub rozbudów budynków, na łączną wartość 
projektów co najmniej 500.000 zł brutto i załączy dokumenty potwierdzające, Ŝe te projekty zostały 
wykonane naleŜycie. 

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, określonych w rozdziale IV specyfikacji.  
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunki wykonawca spełnia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

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; 

 
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. decyzji stwierdzających posiadanie przez projektantów uprawnień do projektowania bez ograniczeń 
(lub odpowiednie) w specjalnościach:  

- architektonicznej;  
- konstrukcyjno-budowlanej;  
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 
-  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych;  
- telekomunikacyjnej; 

wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi ich przynaleŜność do właściwej izby samorządu 
zawodowego; 

4.  wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, projektów 
budowlanych wraz z wykonawczymi remontów kapitalnych, przebudów lub rozbudów budynków, na 
łączną wartość co najmniej 500.000 zł brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe te projekty 
zostały wykonane naleŜycie. 

W wykazie dla kaŜdego projektu, naleŜy podać: 
� przedmiot projektu,  
� wartość projektu, 
� datę wykonania – dzień, miesiąc, rok, 

� nazwę odbiorcy (poŜądane podanie równieŜ jego aktualnego nr telefonu oraz  nazwiska osoby 
posiadającej informacje na temat zamówienia). 

W przypadku, gdy do wykonania zamówienia wykonawca będzie korzystał z potencjału kadrowego innego 
podmiotu musi załączyć: 

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

Wadium - zł 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:    cena - 100 % 

Oferty naleŜy składać w pok. nr 22 Działu Inwestycji i Remontów Politechniki Gdańskiej (hala nr 3 budynku 
Chemii „C”), Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12. 
Termin składania ofert upływa dnia 22.09.2009 r., o godzinie 945. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.09.2009 r., o godzinie 1000 w pok. nr 11 Działu Inwestycji i Remontów 
Politechniki Gdańskiej (hala nr 3 budynku Chemii „C”),Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Zamawiający zamierza/ nie zamierza* zawrzeć umowę ramową. 
Zamawiający zamierza/ nie zamierza* ustanowić dynamiczny system zakupów. Dodatkowe informacje nt. 
dynamicznego systemu zakupów dostępne są na stronie internetowej: www. .............. 



Zamawiający przewiduje/ nie przewiduje* dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
Aukcja elektroniczna prowadzona będzie na stronie internetowej www: .................... 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: mgr inŜ. arch. Ewa Gruszka-Falkowska – tel. (0-58) 347-27-38, w 
godz. 800 – 1500. 

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

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:                     ................................................... 

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

* - niepotrzebne skreślić 
 


