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Gdańsk: Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń VII i VIII piętra w 

budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 

wchodzących w skład Środowiskowego Laboratorium Technologii Bezprzewodowych w 

ramach projektu Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze oraz wchodzących w 

skład Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Numer ogłoszenia: 187108 - 2010; 

data zamieszczenia: 29.06.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych , ul. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 

29 13. 

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: http://www.dzp.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: Zaprojektowanie i wykonanie 

remontu pomieszczeń VII i VIII piętra w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki Politechniki Gdańskiej wchodzących w skład Środowiskowego Laboratorium 

Technologii Bezprzewodowych w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Technologii 

Pomorze oraz wchodzących w skład Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia obejmuje: Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie 

niezbędnym do wykonania na jej podstawie remontu pomieszczeń VII i VIII piętra w 

budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w tym: 

projekt wykonawczy - branża budowlana projekt wykonawczy - branża instalacyjna, w 

zakresie wentylacji projekt wykonawczy - branża elektryczna i teletechniczna szczegółowe 

specyfikacje techniczne dla wszystkich branż specyfikację techniczną wykonania i odbioru 

robót dokumentacja techniczna powykonawcza instalacji elektrycznej i klimatyzacji 

Opracowywane projekty powinny być podzielone na pomieszczenia wyszczególnione w 

programie funkcjonalno-użytkowym tj.: 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 710, 711, 800 - 

pomieszczenia remontowane w ramach Projektu Centrum Zaawansowanych Technologii 

POMORZE Oraz 709, 712, 713, 716 - pomieszczenia remontowane dla katedry Inżynierii 

Mikrofalowej i Antenowej. Do obowiązków Wykonawcy należy dokonanie kompletnych 

uzgodnień sporządzonej dokumentacji projektowej z Zamawiającym. Dokumentację 
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projektową Wykonawca sporządzi w formie papierowej w 3 kopiach (po 3 kopie każdego 

dokumentu) oraz w formie elektronicznej na nośniku w postaci płyt CD-R, w dwóch 

egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację spełniającą wszelkie 

wymogi wynikające z Prawa zamówień publicznych. Materiały i technologie zawarte w 

dokumentacji projektowej muszą zostać określone w sposób opisowy, za pomocą parametrów 

technicznych w dopuszczalnych zakresach stosowania, bez wskazywania konkretnego 

producenta bądź dostawcy. Jeżeli zachodzi konieczność zastosowania ściśle określonego 

materiału bądź technologii, należy w opisie technicznym przedstawić uzasadnienie takiej 

potrzeby. Dokumentacje należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Etap II - wykonanie robót 

budowlanych w zakresie branży budowlanej: roboty w zakresie burzenia, wykładania podłóg, 

roboty malarskie, roboty w zakresie instalacji urządzeń klimatycznych, roboty w zakresie 

instalacji elektrycznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: program 

funkcjonalno-użytkowy będący załącznikiem nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 5.Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na wykonane 

roboty oraz na roboty w zakresie instalacji (licząc od daty podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót) 6.Zamawiający wymaga aby Wykonawca na etapie projektowania sporządził i 

przekazał Zamawiającemu rzeczowy harmonogram prac. 7.Zamawiający wymaga aby w 

terminie 21 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca sporządził dokumentację projektową 

zgodnie z założeniami przyjętymi w programie funkcjonalno-użytkowym.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.43.21.00-5, 

45.44.21.00-8, 45.33.12.20-4, 45.31.12.00-2. 

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie 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.Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany 

jest wnieść wadium w wysokości 8 000,00 PLN 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu 

składania ofert w następujących formach (do wyboru przez Wykonawcę): a)w pieniądzu, b)w 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c)w gwarancjach bankowych, 

d)w gwarancjach ubezpieczeniowych, e)w 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3.Wadium wnoszone 
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w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank 

Zachodni WBK I O Gdańsk S.A 41 1090 1098 0000 000 0901 5569 z zaznaczeniem: Wadium 

- Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń VII i VIII piętra w budynku Wydziału 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (CRZP). W przypadku 

wnoszenia wadium przelewem liczy się moment wpływu środków na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. 5.Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt 2 lit. b) do e) następuje 

poprzez doręczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu przed upływem terminu składania 

ofert. Dokument ten należy złożyć za pokwitowaniem w kasie Kwestury Politechniki 

Gdańskiej - I piętro skrzydło B Gmachu Głównego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00. 6.W przypadku wniesienia wadium w 

formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta musi być bezwarunkowa i 

nieodwołalna, płatna na każde wezwanie Zamawiającego oraz obejmować wszystkie 

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

ustawy Pzp. W przypadku poręczeń muszą one gwarantować płatność na każde wezwanie 

Zamawiającego oraz obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 

utratę wadium przez Wykonawcę. Gwarancje i poręczenia muszą obejmować okres związania 

ofertą określony w SIWZ. W przypadku, gdy nie będzie spełniony którykolwiek ze 

wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione i 

wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu. 7.Wykonawca, którego oferta nie zostanie 

zabezpieczona wskazaną w pkt 2 formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 

8.Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium. 

9.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 

10.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

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, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

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 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 roboty budowlane o podobnym charakterze w 
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istniejących budynkach o wartości min 300 000,00 zł brutto każda, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, które prawidłowo ukończył. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i 

kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zastaną im powierzone, tj. a)co 

najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń b)co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót 

branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

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

elektroenergetycznych) 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

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, należy przedłożyć: 

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 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju 

i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 

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 także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  
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oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

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

ustawy, należy przedłożyć: 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 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  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli 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, że: 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia 

III.7) Czy ogranicza się możliwość 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: najniższa cena. 
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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 

TERMIN  

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w 

przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionej okoliczności pod warunkiem, że 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 wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), c)warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie robót, a fakt ten musi 

być potwierdzony notatką podpisana przez Strony, d)ujawnienia w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w budynku, e)ujawnienia się w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych, f)realizacji 

robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania części robót. W okolicznościach wyżej 

wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne, z tym że wielkość zmian musi być 

powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała.  

ZAKRES I WARTOŚĆ UMOWY  

Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości umowy mogą być roboty zamienne lub 

zaniechane. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli: a)jest korzystne dla 

zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie korzystne skutki w trakcie 

eksploatacji przedmiotu umowy b)stało się konieczne na skutek ujawnienia się przeszkód w 

budynku lub błędów w dokumentacji projektowej, c)pozwolą osiągnąć lepsze parametry 

techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, d)dotyczą 

zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiającemu i niedostępnych w momencie 

zawarcia umowy. Wprowadzenie robót zaniechanych jest możliwe jeśli: e)są one 

następstwem zleconych robót dodatkowych f)konieczność rezygnacji z tych robót jest 

niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy g)zaistniały istotne zmiany 

okoliczności powodujące, że wykonanie części robót nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy może być dokonana 

tylko za zgodą obu Stron. Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i 

muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: http://www.dzp.pg.gda.plSpecyfikację istotnych warunków 

zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Gdańska, Gmach Głównym 

Skrzydło B, pok. 206, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,. 
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 13.07.2010 godzina 09:30, miejsce: Politechnika Gdańska, Centrum Wiedzy i 

Przedsiębiorczości al. Zwycięstwa 27, pok. 11, 80-233 Gdańsk. 

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

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Projekt Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE 

jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-13. Wartość 

projektu: 23.888.539,99 zł. Nr umowy: UDA-RPPM.01.05.01-00-011/08-00.. 

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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 

Zatwierdził dnia 29.06.2010 r.: KANCLERZ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ  

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.06.2010 r. 


