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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288636-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Gdańsk Wrzeszcz: Roboty budowlane w zakresie budowy
obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

2010/S 189-288636

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
Do wiadomości: Ewa Gruszka-Falkowska
80-233 Gdańsk Wrzeszcz
POLSKA
Tel.  +48 583472738
E-mail: efalko@pg.gda.pl
Faks  +48 583472141
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.pg.gda.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Edukacja
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Budowa obiektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. G.
Narutowicza 11/12 wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, woj.pomorskie, Polska.
Kod NUTS PL634

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288636-2010:TEXT:PL:HTML
mailto:efalko@pg.gda.pl
www.pg.gda.pl
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego obiektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej
zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 obejmującego czterokondygnacyjny budynek
dydaktyczny, dwukondygnacyjny budynek garażowy i trafostację. Centrum Nanotechnologii powstanie w
bezpośrednim sąsiedztwie budynków Chemia C, Chemia A Wydziału Chemicznego PG i parku akademickiego.
Obiekt budowlany realizowany na podstawie niniejszego zamówienia ma zapewniać Zamawiającemu
użytkowanie zgodnie z przepisami, zamawianą funkcją i przeznaczeniem.
Ze względu na historyczne walory zespołu urbanistycznego teren Politechniki Gdańskiej oraz teren przyległego
parku objęte są ochroną konserwatorską. Roboty budowlane prowadzone będą w oparciu o decyzję o
pozwoleniu na budowę Urzędu Miejskiego w Gdańsku Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków z
dnia 16.12.2009 r. nr WUAiOZ – I –7353/2619/09/2-JTP i decyzję Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w
Gdańsku PWKZ nr ZN-4151/9571/2009 z dnia 15.12.2009 r.
Powierzchnia zabudowy wynosi: 3 446,27 m2.
Powierzchnia całkowita wynosi: 8 666,43 m2.
Powierzchnia użytkowa wynosi: 7 820,45 m2.
Kubatura wynosi: 34 439,81 m3.
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
— wycinkę i karczowanie drzew kolidujących z budową,
— przygotowanie terenu pod budowę: przebudowę uzbrojenia, rozbiórki ogrodzeń i nawierzchni, rozbiórka
magazynu chemicznego,
— realizację budynku garażu z trafostacją, dokonanie przepięć energetycznych,
— uruchomienie nowej trafostacji,
— rozbiórkę budynku starej trafostacji,
— budowę części dydaktyczno-laboratoryjnej,
— przebudowę drogi dojazdowej i realizacja docelowego zagospodarowania terenu.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji 36-miesięcznej na wykonane roboty (licząc od daty podpisania
protokołu końcowego odbioru robot).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45214000, 45112000, 45111000, 45113000, 45223000, 45261000, 45262000, 45311000, 45312000, 45313000,
45314000, 45316000, 45317000, 45321000, 45323000, 45324000, 45331000, 45332000, 45343000,
45421000, 45431000, 45432000, 45442000, 45443000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Powierzchnia zabudowy wynosi: 3 446,27 m2.
Powierzchnia całkowita wynosi: 8 666,43 m2.
Powierzchnia użytkowa wynosi: 7 820,45 m2.
Kubatura wynosi: 34 439,81 m3.
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
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— wycinkę i karczowanie drzew kolidujących z budową,
— przygotowanie terenu pod budowę: przebudowę uzbrojenia, rozbiórki ogrodzeń i nawierzchni, rozbiórka
magazynu chemicznego,
— realizację budynku garażu z trafostacją, dokonanie przepięć energetycznych,
— uruchomienie nowej trafostacji,
— rozbiórkę budynku starej trafostacji,
— budowę części dydaktyczno-laboratoryjnej,
— przebudowę drogi dojazdowej i realizacja docelowego zagospodarowania terenu.
Bez VAT 36 424 320,00 PLN

II.2.2) Opcje
Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w
wysokości 720 000,00 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Wykonawca za wykonane roboty będzie wystawiał faktury częściowe i końcową. Faktury częściowe będą
wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu w oparciu o obustronnie podpisane przez kierownika budowy
oraz inspektora nadzoru protokoły rzeczowo-finansowe wykonanych robót zgodnie z ich rzeczywistym
zaawansowaniem, do łącznej wysokości 90 % wartości robót. Faktury częściowe oraz faktura końcowa będą
płatne w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz. U.
z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, a ponadto wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
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iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
2) aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brać udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 2.
3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt 2:
1) ppkt. 2-4 i ppkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) ppkt 5 – składa 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.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 lit. b, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym 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, z zachowaniem odpowiednio terminów, o których mowa w pkt 4.
6. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku osób, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składają w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego z miejsca
ich zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego z miejsca zamieszkania tych osób.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o
informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający wymaga aby
Wykonawca w ostatnim roku obrotowym (zakończonym i rozliczonym), uzyskał przychód netto ze sprzedaży w
wysokości co najmniej 30 000 000,00 PLN.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy rachunek zysków i strat, a jeżeli
sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości
również z opinią o badanym rachunku zysków i strat (Wykonawcy zobowiązani do sporządzania sprawozdania
finansowego) lub inny dokument określający wysokość przychodów netto (Wykonawcy nie zobowiązani do
sporządzania sprawozdania finansowego) – za ostatni rok obrotowy, dokumentujący osiągnięcie przychodu
netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 30 000 000,00 PLN.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie w zakresie budowania budynków
użyteczności publicznej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wybudował budynki użyteczności publicznej o łącznej wartości co najmniej 50 000 000,00 z brutto.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim
potencjałem technicznym.
Warunek dot. dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna
za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
stanowiącego załącznik do specyfikacji.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnościach:
— kierownik budowy – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
— kierownik robót branży elektrycznej – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
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— kierownik robót branży sanitarnej – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
— kierownik robót branży telekomunikacyjnej – w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń.
Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
— kierownik budowy – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
— kierownik robót branży elektrycznej – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
— kierownik robót branży sanitarnej – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
— kierownik robót branży telekomunikacyjnej – w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń.
UWAGA:
Zamawiający, określając wymogi dla każdej 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 zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1188 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz.
394).

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Tak
Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone co najmniej trzy oferty niepodlegające odrzuceniu, po dokonaniu oceny
złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna.
W toku aukcji elektronicznej kryterium oceny ofert, który zastosuje Zamawiający będzie:
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CENA.
Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie polegał na przeliczaniu postąpień na punktową ocenę
oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przez otwarciem aukcji elektronicznej.
W przypadku, gdy żadna z ofert złożonych w toku aukcji elektronicznej nie będzie korzystniejsza od oferty
niepodlegającej odrzuceniu złożonej w wersji papierowej, Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę
tego Wykonawcy.
Adres strony internetowej na której będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna:
http://aukcje.uzp.gov.pl
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców.
1. Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
W zaproszeniu Zamawiający poinformuje Wykonawców o:
— pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji,
— minimalnej wartości postąpienia w toku aukcji elektronicznej,
— terminie otwarcia aukcji,
— terminie i warunkach zamknięcia aukcji,
— sposobie oceny ofert.
2. Aukcja elektroniczna odbędzie się na platformie Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod
adresem http://aukcje.uzp.gov.pl
W celach testowych można po zarejestrowaniu, a przed terminem aukcji elektronicznej dokonywać próbnych
postąpień.
4. Wykonawcy, którzy będą brać udział w aukcji nie dokonują rejestracji do systemu sami. Zamawiający sam
wprowadzi wymagane przez system dane Wykonawców, a system wygeneruje dla nich loginy oraz hasła,
które zostaną wysłane wraz z zaproszeniem do aukcji na adresy e-mailowe podane przez Wykonawców w
oświadczeniu rejestrowym (zał. nr 8 do specyfikacji).
Celem zarejestrowania Wykonawcy przez Zamawiającego na platformie aukcji elektronicznych Urzędu
Zamówień Publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą wypełniony zał. nr 8 do specyfikacji w którym wskaże
adres e-mail na który należy przesłać poufny identyfikator, komplet login – hasło, osobę upoważnioną do
otrzymania poufnego identyfikatora, kompletu login - hasło i odpowiedzialną za jego poufność oraz osobę/osoby
upoważnioną/ne do sygnowania ofert składanych w trakcie aukcji bezpiecznym podpisem elektronicznym.
W razie braku tego dokumentu lub braków w tym dokumencie Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę w
wyznaczonym terminie do uzupełnienia dokumentów lub braków. Jeżeli pomimo tego Wykonawca nie uzupełni
danych nie będzie mógł dokonywać postąpień w aukcji elektronicznej.
5. Dokonywać postąpienia pod rygorem nieważności w aukcji elektronicznej mogą wyłącznie Wykonawcy
posiadający bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Wykonawca nie posiadający bezpiecznego podpisu elektronicznego, może brać udział w postępowaniu, jego
oferta pisemna będzie wiążąca, nie będzie mógł on tylko dokonywać postąpień w toku aukcji elektronicznej.
6. Jeżeli do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z dokumentami, wymagane są podpisy co najmniej dwóch lub
więcej osób, każda z tych osób musi posiadać podpis elektroniczny.
Postąpienie niepodpisane przez wszystkie osoby nie zostanie przyjęte przez system.
W celu usprawnienia dokonywania postąpień w toku aukcji elektronicznej prosimy o przedstawienie
pełnomocnictwa wystawionego dla osoby, która będzie dokonywała postąpień samodzielnie.
7. Platforma aukcji elektronicznych uznaje podpisy wydawane przez następujące centra certyfikacyjne: Sigilum,
Centrum i KIR.

http://aukcje.uzp.gov.pl
http://aukcje.uzp.gov.pl
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W przypadku podpisów wydawanych przez inne centra certyfikacyjne (w szczególności zagraniczne)
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wzór swojego podpisu elektronicznego, celem
zaakceptowania go przez administratora systemu platformy aukcji elektronicznej.
8. Konto Wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji.
9. Wykonawcy biorą udział w aukcji za pomocą formularza umieszczonego na wskazanej stronie internetowej.
Umożliwia on wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną. Podmioty
biorące udział w aukcji składają kolejne korzystniejsze postąpienia (oferty), podlegające automatycznej ocenie i
klasyfikacji.
10. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku prowadzonej
aukcji.
11. Bezpośrednio po zamknięciu aukcji elektronicznej pod adresem http://aukcje.uzp.gov.pl zostanie podania
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.
12. Zamawiający nie odpowiada za szkody spowodowane okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego, a
w szczególności za wady transmisji oraz opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych, systemów
zasilania i łączy telekomunikacyjnych oraz opóźnień wynikłych z działania telekomunikacji lub dostawców
energii.
Wymagania techniczne urządzeń informatycznych.
Do obsługi systemu niezbędny jest:
— dowolny komputer klasy PC,
— system operacyjny Windows lub Linux,
— przeglądarki:
Mozilla Firefox - http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/.
Internet Explorer 8 - http://www.microsoft.com/poland/windows/internet-explorer/.
Opera - http://www.opera.com/download/.
Google Chrome - http://www.google.pl/chrome.
— urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego w formacie Xades lub Sig,
— włączona obsługa plików typu „cookies” w przeglądarce,
— zainstalowane oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

ZP/18/OTI/10

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 10.11.2010 -
09:45
Dokumenty odpłatne
podać cenę 1 970,18 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże odpłatnie, w terminie 5 dni
specyfikację. We wniosku należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury tj. nazwę (firmę), adres, NIP.
Cena za specyfikację wynosi: 1,614,90 PLN + VAT (22 %) = 1 970,18 PLN brutto.
Specyfikację można odebrać osobiście (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu) w siedzibie
Zamawiającego: Politechnika Gdańska Dział Inwestycji i Remontów, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12,
hala nr 3 budynku Chemii „C”, pok. nr 22 lub zostanie dostarczona przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy.

http://aukcje.uzp.gov.pl
http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/
http://www.microsoft.com/poland/windows/internet-explorer/
http://www.opera.com/download/
http://www.google.pl/chrome
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Wartość kosztów przesyłki jest uzależniona od cennika firmy kurierskiej. Zamawiający dopuszcza możliwość
przesłania specyfikacji za pośrednictwem firmy kurierskiej z którą Wykonawca ma podpisaną umowę. W takim
przypadku Wykonawca ustala z Zamawiającym szczegóły takie jak: nazwę firmy kurierskiej, termin przekazania
specyfikacji, tel. kontaktowy do kuriera.
Zamawiający wystawia fakturę VAT.
Opłatę za uzyskaną specyfikację należy uiścić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 41 1090 1098 0000
0000 0901 5569, w Banku Zachodnim WBK S.A. I O/Gdańsk.
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania specyfikacji upływa 10.11.2010 r. o godz. 9:45.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.11.2010 - 09:45

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 10.11.2010 - 10:00
Miejsce
Politechnika Gdańska Dział Inwestycji i Remontów 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, hala nr 3 budynku
Chemii C, pokój nr 11.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania – 64 680 000 PLN nr
umowy: UDA-POIS.13.01-017/08-00.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w
następujących terminach:
1. termin wniesienia odwołania wobec czynności Zamawiającego wynosi:
a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -
jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektorniczną,
b) 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2. termin wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkjów
Zamówienia wynosi 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego;
3. termin wniesienia odwołania wobec czynności innych niż wymienione w pkt 1 i 2 wynosi 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
4. termin na wniesienie odwołania w przypadku, gdy Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej wynosi 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, z tym, że jeżeli Zamawiający nie opublikował ww. ogłoszenia termin na
wniesienie odwołania wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587800

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
27.9.2010

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

