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Numer ogłoszenia: 67413 - 2010; data zamieszczenia: 26.03.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. 

pomorskie, tel. 058 3471538, 347-24-00, faks 058 3472913,058 3471765. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu ciagów 

komunikacyjnych II, III i IV piętra w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Politechniki Gdańskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie remontu ciagów komunikacyjnych II, III i IV piętra w budynku Wydziału 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w zakresie: 1. Zerwanie 

istniejących listew przyściennych , płytek podłogowych PCV, zeskrobanie resztek kleju. 2. 

DemontaŜ istniejących drzwi płytowych i stalowych. 3. DemontaŜ istniejących sufitów. 4. DemontaŜ 

tablic informacyjnych. 5. DemontaŜ kratek wentylacyjnych. 6. DemontaŜ ręcznych ostrzegaczy 

poŜaru. 7. Skucie ewentualnych nierówności na ścianach, zeskrobanie starej farby ze ścian. 8. 

DemontaŜ zadaszenia na dwóch daszkach nad wejściami od strony tylnej budynku. 9. Zmniejszenie 

szerokości istniejących otworów drzwiowych do 1090mm, poprzez zamurowanie cegłą lub 

gazobetonem wraz z uzupełnieniem tynków na zamurowaniach. 10. ZałoŜenie naroŜników 

ochronnych na wszystkich krawędziach ścian i słupów ze szczególnym uwzględnieniem krawędzi 



od środka pomieszczeń. 11. Osadzenie ościeŜnic stalowych oraz naświetli górnych, które są 

elementem ościeŜnicy drzwiowej z przeszkleniem szkłem bezpiecznym, bezbarwnym, kolor 

ościeŜnicy RAL 7040. 12. MontaŜ elektrozaczepów. 13. Wykonanie 2 przejść na przewody 

instalacyjne z rur fi 32mm przy kaŜdych drzwiach z korytarza do pomieszczeń. 14. Wyrównanie 

powierzchni ścian, poprzez wykonanie tynków gipsowych lub szpachlowania ścian, wykucie bruzd o 

długości 2 m od zdemontowanych ręcznych ostrzegaczy poŜaru załoŜenie korytek instalacyjnych i 

otynkowanie bruzd po 2 komplety na kondygnacji. 15. Wyrównanie powierzchni posadzek np. 

wylewką samopoziomującą. 16. Zagruntowanie powierzchni ścian i posadzek. 17. Wykonanie 

sufitów podwieszonych z płyty gipsowej i płyt kasetonowych 60*60 cm. 18. Zabudowy rur 

instalacyjnych płytami gipsowo kartonowymi. 19. Dwukrotne malowanie ścian farbami o wysokiej 

odporności na ścieranie. Kolor jak na wyremontowanych wcześniej korytarzach. Sufit z płyt gipsowo 

kartonowych pomalować na kolor biały. Istniejące grzejniki co pomalować farbą olejną 

przeznaczoną do malowania grzejników co. 20. Pochwyty przy wysokich oknach w wieŜy wykonać 

ze stali nierdzewnej - jak na wyremontowanych korytarzach. 21. UłoŜenie wykładzin PVC zgodnie z 

załączonym projektem kolorystyki i układu posadzek. 22. Uzupełnienie tynków, załoŜenie 

naroŜników, uzupełnienie posadzek i prace malarskie od środka pomieszczeń, w których zostały 

wymienione drzwi. Prace malarskie ( sufit i ściany ) po wcześniejszym wykonaniu robót 

elektrycznych i przygotowaniu podłoŜa w pom. 221 (pow. 2,35 m2), .... 23. Uzupełnienie płytek 

ceramicznych na ścianach i podłogach w pomieszczeniach WC w związku z wymianą drzwi. ( 

Uwaga pomieszczenia WC nie są objęte remontem.) 24. MontaŜ skrzydeł drzwiowych płaskich 

pokrytych laminatem HPL o grubości 0,9 mm w kolorze buk F 2887 na trzy zawiasy płetwowe. W 

drzwiach 2 zamki patentowe otwierane w systemie klucza centralnego Master Key. Klamki ze 

wzmocnionym szyldem wewnętrznym ( pełny odlew) na rozetach okrągłych. 25. W drzwiach do WC 

samozamykacze szt. 32 oraz w wc damskich zamki z moŜliwością zamknięcia od środka szt. 6. 26. 

Wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń. Uwaga - Skonfigurować nowy system 

kontroli dostępu z system juŜ istniejącym w budynku. Plan klucza opracować na roboczo w oparciu 

o wymagania uŜytkownika obiektu przed przystąpieniem do montaŜu drzwi. 27. MontaŜ gablot 

aluminiowych z szybami przesuwanymi zamykanymi na zamek bębenkowy wg wskazań 

uŜytkownika. 28. Wykonanie nowej numeracji ( opis dla zestawów kluczy ) pomieszczeń wg 

oznaczeń na rzutach 2,3 i 4 kondygnacji. 29. Wykonanie okładzin z kamienia (gresu jak na słupach) 

na ścianie z drzwiami windowymi na parterze. 30. Jednokrotne przemalowanie ścian parteru farbą o 

wysokiej odporności na ścieranie i zabrudzenia. Zaślepienie otworu w suficie przy wejściu do 

pokoju nr 32. 31. Wymiana podłogi w pokojach numer 65 - 3 moduły ( przyjąć, Ŝe 1 moduł = 9 m2 ), 

219 - 2,6 m2 401-4 moduły, 403,405,418,420,422,423,424 -2 moduły, 411 4 moduły, 416 - 3 

moduły oraz malowanie w pokoju 411, 645 - 3 moduły wymiana podłogi i malowanie, 432,433,430 - 



wymiana podłogi. 32. DemontaŜ daszków wejściowych obu wejść tylnych do budynku, pokrycie 

blachą trapezową, pomalowanie istniejącej konstrukcji stalowej daszków oraz balustrady. 33. Prace 

elektryczne naleŜy wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznej. 34. Wszystkie materiały 

powinny być natychmiast usuwane i wywozone. Uwaga ! : W nowych drzwiach do pomieszczenia nr 

331 wg nowej numeracji uwzględnić zamek/klamkę pozwalającą otworzyć drzwi tylko od wewnątrz 

pomieszczenia tak, jak jest obecnie wg starej numeracji pokój 327b. Do pomieszczeń 

laboratoryjnych nr 312 i 314 wykonać drzwi dwuskrzydłowe białe pełne PVC z naświetlem pełnym 

zapewniające pyłoszczelność z uszczelkami gumowymi. Podział skrzydła 1/3 i 2/3. Układ sufitów 

podwieszanych, układanie wykładzin PVC na posadzkach i kierunek otwierania drzwi wykonać tak, 

jak na wcześniej wyremontowanych piętrach. Zaleca się, aby wykonawcy przystępujacy do 

przetargu dokonali wizji lokalnej remontowanych pięter 2, 3 i 4. Przedmiar robót naleŜy traktować 

jako element pomocniczy. Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym. Szczegółowy zakres 

opisany w projekcie budowlanym. Uwaga ! : Określenie w dokumentacji opisującej przedmiot 

zamówienia niektórych urządzeń poprzez wskazanie ich znaków towarowych lub nazw 

producentów nie jest równoznaczne z obowiązkiem ich przyjęcia w ofercie. Wykonawca moŜe 

zamiast nich zastosować odpowiednie równowaŜne urządzenia o nie gorszych parametrach 

technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych. W przypadku zastosowania urządzeń lub 

materiałów równowaŜnych Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty 

potwierdzające równowaŜność zaoferowanych wyrobów.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.43.21.00-5, 45.42.11.46-9, 

45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4, 45.31.12.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed 

upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 60 000 zł /słownie: Sześćdziesiąt tysięcy 

złotych/. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie 

uwaŜał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe 



otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 14-04 - 2010 r., do godz. 

10:00. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego 

przez Wykonawcę nie jest warunkiem koniecznym do stwierdzenia przez Zamawiającego 

terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 2. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub 

kilku następujących formach: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 

41 1090 1098 0000 0000 0901 5569, w Banku Zachodnim WBK S.A. 1 O/Gdańsk, z dopiskiem: 

Remont ciągów komunikacyjnych II, III i IV piętra w budynku Wydziału ETI 2) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

/tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275/ - poprzez zdeponowanie za pokwitowaniem 

oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, I piętro Gmachu B PG w Gdańsku, przy 

ul. G. Narutowicza 11/12, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 900 do 1300. 3. Dokument 

wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i 

zawierać następujące elementy: 1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie 

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczyciela (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej) 2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego dotyczy 3) kwotę 4) termin waŜności 5) mieć formę oświadczenia 

bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego, bez pośrednictwa banku 

lub innej tego typu instytucji 6) być nieodwołalny, 7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie 

przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy PZP, 

8) a takŜe obejmować cały okres związania ofertą, określony w specyfikacji. 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe , Ŝe wykonał w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane w istniejących 

budynkach na łączną kwotę co najmniej 4 000 000,00 zł brutto , zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, 

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im 

powierzone tj.: a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy 

przy realizacji minimum dwóch robót budowlanych w istniejących budynkach na łączną 

kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł brutto b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika 

robót branŜy elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika 

budowy przy realizacji minimum dwóch robót budowlanych w istniejących budynkach na 

łączną kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł brutto UWAGA! Zamawiający, określając 

wymogi dla kaŜdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeŜeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane /tekst jedn. 

Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm./ oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej /Dz. U. z 2008r., Nr 

63, poz. 394/. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone  

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 

zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami  

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  



• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1.Pisemne zobowiązania podmiotu(ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku gdy Wykonawca 

będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków); 2. Dowód wniesienia wadium 3.Opcjonalnie, jeśli 

występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu 

Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 



Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiana umowy moŜe być dokonana tylko za zgodą obu Stron. Wszystkie zmiany umowy 

dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upowaŜnionych przedstawicieli 

obu Stron. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących: TERMINU Termin 

zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie moŜe ulec zmianie w przypadku 

wystąpienia jednej z niŜej wymienionej okoliczności pod warunkiem, Ŝe ma ona wpływ na termin 

realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą 

wynikać z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego, b) działania siły wyŜszej 

(np. klęski Ŝywiołowe, strajki generalne lub lokalne), c) warunków atmosferycznych 

uniemoŜliwiających lub utrudniających wykonywanie robót - fakt ten musi być potwierdzony notatką 

podpisana przez Strony, d) konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez Projektanta korekt i 

uściśleń w rozwiązaniach projektowych, e) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

niezidentyfikowanej przeszkody w budynku, f) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych, g) realizacji robót dodatkowych, zamiennych lub 

zaniechania części robót. W okolicznościach wyŜej wymienionych Strony ustalają nowe terminy 

umowne, z tym Ŝe wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała. 

WydłuŜenie okresu obowiązywania umowy nakłada na wykonawcę obowiązek przedłuŜenia terminu 

waŜności zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

jego wymaganej wysokości. ZAKRESU I WARTOŚCI UMOWY Powodem wprowadzenia zmian w 

zakresie i wartości umowy mogą być roboty zamienne lub zaniechane. Wprowadzenie robót 

zamiennych jest moŜliwe jeśli: - jest korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub 

przyniesie korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy - stało się konieczne na skutek 

ujawnienia się przeszkód w budynku lub błędów w dokumentacji projektowej, - pozwolą osiągnąć 

lepsze parametry techniczne, uŜytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, - 

dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiającemu i niedostępnych w 

momencie zawarcia umowy. Wprowadzenie robót zaniechanych jest moŜliwe jeśli: - są one 

następstwem zleconych robót dodatkowych - konieczność rezygnacji z tych robót jest niezbędna 

dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy - zaistniały istotne zmiany okoliczności 

powodujące, Ŝe wykonanie części robót nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. ZMIAN OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W 

WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA W przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Strony mają prawo do wprowadzenia tej zmiany w 



umowie, pod warunkiem, Ŝe nowe osoby będą spełniały warunki jakie określił Zamawiający. ZMIAN 

OSÓB REPREZENTUJĄCYCH STRONY UMOWY W przypadku zmian osób uprawnionych do 

reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy Strony dokonają stosownych zmian w umowie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Politechnika 

Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 

pok.114 lub 116. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

14.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 127. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
 

 

                                                                                                                                 DZIEKAN 

                                                                                                                dr hab. inż. Krzysztof Goczyła 

                                                                                                                              prof. nadzw. PG 


