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OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:   
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 
11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 348 61 52, faks +48 58 347 24 45. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna. 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU 
 
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:  
Opracowanie koncepcji dla budowy budynku Centrum Rozwoju Przestrzeni Inteligentnych 
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 
 
II.2) Okre ślenie przedmiotu konkursu:  
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji dla budowy budynku Centrum rozwoju 
przestrzeni inteligentnych (CRPI) Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
Politechniki Gdańskiej.  
2. Lokalizacja obiektu: teren kampusu Politechniki Gdańskiej, rejon Gdańsk -Wrzeszcz, działka 
nr 357/13, połoŜona pomiędzy ulicami Siedlicką, Do Studzienki i Traugutta pomiędzy 
budynkiem nr 23 a linią granicy działki wzdłuŜ ulicy Do Studzienki (patrz: Mapa Kampusu na 
stronie głównej Politechniki Gdańskiej - www.pg.gda.pl).  
3. Planowany łączny koszt wykonania robót budowlanych na podstawie dokumentacji 
projektowej, która zostanie opracowana zgodnie z pracą konkursową: 15 000 000 zł. brutto.  
4. Łączna powierzchnia planowanych do objęcia dokumentacją projektową pomieszczeń to 3000 
m2.  
5. Wartość (brutto) dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego nie moŜe przekroczyć 2,4% 
łącznego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej. 
Szczegółowy opis przedmiotu konkursu zostanie przedstawiony w załoŜeniach funkcjonalno-
uŜytkowych, który będzie stanowił załącznik nr 11 do Regulaminu.. 
 
II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8. 
 
 
 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 
WARUNKI UDZIAŁU  
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:  
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej, które:  
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
Do prowadzenia działalności w zakresie konkursu nie jest wymagane posiadanie 
specjalnych uprawnień. Jedynie dla części dokumentacji projektowej dotyczącej 
systemów zabezpieczenia, dostępu i monitoringu wymagane jest posiadanie osób 
mających licencje pracowników zabezpieczenia technicznego I i II stopnia oraz 
certyfikaty Bezpieczeństwa Osobowego.  
 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia - w zakresie wykonywania dokumentacji 
projektowej dotyczącej budowy, przebudowy obejmujących w swoim zakresie 
kompletny budynek dydaktyczny o powierzchni uŜytkowej nie mniejszej niŜ 3000 m2 
wyposaŜony w co najmniej 1 salę przewidzianą dla dowolnych prezentacji wraz z 
wyposaŜeniem multimedialnym na co najmniej 100 osób, laboratoria badawcze i sale 
wykładowe oraz posiadający instalacje IT, systemy zabezpieczenia, dostępu i 
monitoringu.  
Uczestnicy konkursu wykaŜą, Ŝe wykonali naleŜycie w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 
dokumentacje projektowe budowy, przebudowy obejmujące salę przewidzianą dla 
dowolnych prezentacji na co najmniej 100 osób oraz minimum 5 specjalistycznych 
laboratoriów badawczych na kwotę min. 400 000,00 zł. brutto łącznie.  
 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;  
Uczestnicy konkursu wykaŜą, Ŝe w razie wygrania konkursu do wykonania zamówienia 
na wykonanie dokumentacji projektowej, będą dysponowali osobami posiadającymi 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do 
projektowania w specjalnościach (po jednej osobie w kaŜdej specjalności): - 
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, - licencje pracowników zabezpieczenia 
technicznego II stopnia. Zamawiający dopuszcza łączenie wyŜej opisanych 
specjalności, jeŜeli którakolwiek ze wskazanych osób posiada łącznie wskazane przez 
Zamawiającego kwalifikacje.  

 
 
 
 



UWAGA!  
Dopuszcza się odpowiadające ww. uprawnieniom, uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (przed 01.01.1995 r.) d) Sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej - Uczestnicy konkursu wykaŜą, Ŝe w ostatnim roku obrotowym 
(zakończonym i rozliczonym) osiągnęli średni przychód netto ze sprzedaŜy nie mniejszy niŜ 800 
000,00 zł.  
 
2) WykaŜą brak podstaw do wykluczenia z konkursu w okolicznościach, o których mowa w art. 
24 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
3) Uczestnik konkursu moŜe 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. Uczestnik konkursu w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
 
4) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w konkursie przez Uczestników 
konkursu na podstawie złoŜonych przez nich dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą 
spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociaŜby jednego z warunku spowoduje wykluczenie 
Uczestnika z konkursu.. 
 
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
 
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych: 

• 1. Rozwiązanie architektoniczno-przestrzenne (szczegółowy opis zawarty będzie w 
Regulaminie konkursu) - 60 

• 2. Rozwiązanie urbanistyczne wraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku z 
uwzględnieniem układu komunikacyjnego oraz moŜliwości realizacji inwestycji - 25 

• 3. Wartość opracowania kompletnej dokumentacji projektowej - 15 
 
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu: 

• Dostępny do dnia: 17.01.2011, godzina 11:30. 
• Miejsce: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk pok. 114, 127. 
 
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 

• Data: 17.01.2011, godzina 11:30. 
• Miejsce: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  

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



IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych: 
• Termin:  do dnia 25.03.2011r. do godz. 14:00. 
• Miejsce: Politechnika Gdańska Biuro Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk pok. 127. 
 
IV.3) NAGRODY  

• Rodzaj i wysokość nagród: zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienie z wolnej 
ręki.. 

 
 
 

                                                                                                               ZATWIERDZIŁ  
 

                                                                                            DZIEKAN 
 
                                                                                                                             dr hab. inŜ. Krzysztof  Goczyła 

                                                                                                                                    prof. nadzw. PG 
 
 


