
Gdańsk: Dokumentacja projektowa remontu kapitalnego i przebudowy

hali sportowej Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej

położonego w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 12 oraz sprawowanie

nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych

Numer ogłoszenia: 30292 - 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

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 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: Dokumentacja projektowa remontu kapitalnego i

przebudowy hali sportowej Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej położonego w Gdańsku przy

Alei Zwycięstwa 12 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dokumentacja projektowa musi

zawierać m.in. : 1.1. Projekt architektoniczno-budowlany obejmujący : - wszystkie zagadnienia konstrukcyjne i

ogólnobudowlane elementów wewnętrznych i zewnętrznych - przebudowę trybun oraz pomieszczeń

magazynowych i siłowni - projekt ścianki wspinaczkowej z pełną technologią - projekt ocieplenia hali - projekt

kolorystyki elewacji jak i wnętrza hali, aranżacji oraz stałego wyposażenia użytkowego i sportowego 2.2. Projekt

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 2.3. Projekt instalacji ogrzewania hali wraz z

zasilaniem (np. z węzła c.o. - już zmodernizowany) 2.4. Projekt instalacji elektrycznych, odgromowej, sterujących

oraz instalacji związanych z bezpieczeństwem użytkowania ( p. poż.). 2.5. Projekt instalacji kontroli dostępu,

instalacji antywłamaniowej i telewizji dozoru (centrale, monitory w portierni głównej budynku). Sporządzenie

dokumentacji projektowej obejmie wykonanie: - szczegółowej inwentaryzacji budynku wraz z instalacjami w

zakresie jaki jest potrzebny do celów projektowych wraz z badaniami i odkrywkami; - kilku koncepcji obejmujących

własne wnioski i opinie, pokazujących proponowaną kolorystykę, wystrój oraz przyjęte założenia w zakresie funkcji

i wyposażenia; - projektu budowlano - wykonawczego potrzebnego dla przetargu na kompleksowe roboty

budowlane obejmującego wszystkie niezbędne opracowania branżowe; zawierającego elementy formalne jak w
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projekcie budowlanym czyli uprawnienia projektantów, oświadczenia projektantów, uzgodnienia międzybranżowe,

uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń p.poż., ds. sanitarno - higienicznych, projekt ma obejmować

zakres rozbiórek i demontaży oraz obejmować zakres robót koniecznych do wykonania poza kubaturą hali (np.

instalacje zasilające); - dokumentacji uzupełniającej zawierającej: - przedmiary robot, - kosztorysy inwestorskie, -

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB). W zakresie pełnienia nadzoru

autorskiego: - Wykonawca zobowiązany będzie sprawować nadzór autorski w okresie realizacji robót

budowlanych wykonywanych według dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie niniejszego

postępowania w zakresie zgodności z projektem - Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania wyjaśnień na

zapytania w stosunku do dokumentacji projektowej jakie wpłyną w trakcie postępowania przetargowego na

realizację robót budowlanych - Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach

dotyczących realizacji robót budowlanych oraz brać udział w pracach komisji odbioru końcowego robót

budowlanych - Wykonawca będzie na bieżąco wyjaśniać wątpliwości wykonawcze a w razie potrzeby

przekazywać rozwiązania uszczegóławiające projekt lub w przypadkach koniecznych przekazywać rozwiązania

projektowe zamienne - Przewidywany okres sprawowania nadzoru autorskiego : - najwcześniejsze rozpoczęcie to

30 dni od odbioru dokumentacji projektowej - zakończenie wraz z odbiorem robót budowlanych co przewidywane

jest najpóźniej na I kwartał 2012 roku..

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 74.26.20.00-3.

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: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu

składania ofert, wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w

jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 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)

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
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III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wykonał co najmniej jeden projekt budowy, przebudowy lub remontu kapitalnego obiektu

sportowego o kubaturze nie mniejszej niż 9.000 m3

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za

spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie do projektowania w specjalnościach: - architektonicznej, - instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

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 wykonanych,  a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w

okresie ostatnich trzech 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  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

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

wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu spełniania  warunków  udziału w  postępowaniu na

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,  określonym w  pkt

III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
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- 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, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków)

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.

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 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. Zamawiający dopuszcza

możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy, dotyczących: terminu Termin zakończenia przedmiotu zamówienia lub termin etapu umowy ustalone

w umowie mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności pod

warunkiem, że mają one wpływ na te terminy: - przestój lub opóźnienie zawinione przez Zamawiającego, -

dokonanie przez Zamawiającego zmian dotyczących ustaleń i założeń projektowych, - zwłoki w uzyskaniu istotnych

dla realizacji umowy decyzji i warunków od instytucji zewnętrznych. W okolicznościach wyżej wymienionych Strony

ustalają nowe terminy umowne, z tym że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała.

zakresu i wartości umowy Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i zmniejszenia wartości umowy może być

zaniechanie części zleconych umową prac. Zaniechanie części zleconych umową prac jest możliwe w przypadku

zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie części prac objętych umową nie leży w

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. zmiany stawki VAT

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na

skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT

obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

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 można uzyskać pod adresem: Politechnika Gdańska Dział
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Zamówień Publicznych 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 budynek Gmachu Głównego skrzydło B, II

piętro, pokój nr 212.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2011

godzina 09:45, miejsce: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza

11/12 budynek Gmachu Głównego, II piętro, pokój nr 265.

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

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
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