
Gdańsk: Remont i wymiana rur kanalizacji sanitarnej z części budynków Politechniki 

Gdańskiej przy ulicy G. Narutowicza 11/12. 
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 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: Remont i wymiana rur 

kanalizacji sanitarnej z części budynków Politechniki Gdańskiej przy ulicy G. Narutowicza 

11/12.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i 

studzienkami z kręgów betonowych z odtworzeniem nawierzchni oraz naprawa metodą bez 

wykopową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z użyciem doszczelniaczy wewnętrznych 

/rękawów/ III a. Zakres zamówienia: Wymiana rur kanalizacyjnych na odcinkach /vide/ 

szkice Nr 1 i Nr 2 - od studzienki rewizyjnej S1 przy budynku Inżyniernia Chemii do 

studzienki rewizyjnej S3 rury długości L= 43 m średnicy 200mm rury strukturalne PCV - od 

studzienki rewizyjnej przy budynku Misiówka S2 do studzienki rewizyjnej S3 rury 

strukturalne o średnicy 200 mm L= 13.0 m - od studzienki rewizyjnej S4 do studzienki 

rewizyjnej S5 przy budynku Laboratorium Maszynowe rury strukturalne o średnicy 200 mm i 

długości L=35,0m - naprawa bez wykopowa z użyciem doszczelniaczy wewnętrznych 

/rękawy/ od studzienki rewizyjnej S3 do S4 L=42,0m -studzienki rewizyjne kręgów 

betonowych średnicy 1200 mm szt. 5 - ułożenie odcinków rur kanalizacji deszczowej z rur 

PCV średnicy 200 mm Sd 1 do studzienki rewizyjnej istniejącej długości L=47,5 m - ułożenie 

odcinków rur kanalizacji deszczowej z rur PCV średnicy 200 mm Sd 1 do studzienki 

rewizyjnej istniejącej długości L=47,5m - przykanalniki od rury deszczowej budynku 

Laboratorium Maszynowe do nowo ułożonej kanalizacji deszczowej wykonać z rur średnicy 

150 mm i długości l =8,0 x 3 =24.0 m - kompletne wypusty podwórzowe typu lekkiego szt. 3 

W czasie prowadzenia robót montażowych związanych z wymianą istniejących odcinków 

kanalizacji sanitarnej a tym samym wyłączeniem jej z eksploatacji Wykonawca musi 

dostarczyć przenośne kabiny WC typu np. toi toi, w liczbie dostatecznej i uzgodnionej z 

administratorem budynku. Wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej może nastąpić nie 



wcześniej niż 22 czerwca 2011 roku (w okresie letnim- międzysemestralnym). Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt techniczny wykonawczy, Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót (przykładowe). 

Załączony przedmiar robót określa orientacyjnie zakres robót przewidzianych do wykonania 

zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Oferent powinien przeanalizować 

załączony projekt budowlany i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. 

Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy- umowa jest 

ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.20.00-3, 45.11.10.00-8. 

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: 

09.09.2011. 

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 12.850,00 

zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych). Wadium może być 

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: -przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego nr 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569, w Banku 

Zachodnim WBK S.A. 1 O/Gdańsk, z dopiskiem: Vadium na Remont i wymiana rur 

kanalizacji sanitarnej z części budynków Politechniki Gdańskiej przy ul. I. 

Narutowicza 11/12 Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 

rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 

terminu składania ofert tj. do dnia 1 - 04 - 2011 r., do godz. 9.00. 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)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) -ppkt 2 

- 5 - 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. 9.00 do 13.00 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/poręczenia (Zamawiającego), oraz 



gwaranta/poręczyciela (banku; instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu 

poręczającego) 2)określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego dotyczy 3)kwotę 4)termin ważności 5)mieć formę oświadczenia 

bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie 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 także 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, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w 

niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie w 

zakresie wymiany lub wykonania kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej. 

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, wykonał min. 3 

roboty budowlane polegające na wybudowaniu lub wyremontowaniu sieci 

kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej, o długości minimum 100 metrów 

bieżących każda. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców 

zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia - stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku 

wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / 

nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalnościach: - osobę o uprawnieniach 

kierownika robót budowlanych - osobę o uprawnieniach kierownika robót 

sanitarnych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że dysponuje wyżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami 

budowlanymi. 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. 

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana 

według formuły spełnia / nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia - stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku 

wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / 

nie spełnia. 

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: 

 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 



 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 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.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 

 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 - wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

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: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.pg.gda.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika 

Gdańska Dział Zamówień Publicznych pok 213 ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-

Wrzeszcz.. 

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

ofert: 04.04.2011 godzina 09:00, miejsce: Politechnika Gdańska Dział Zamówień 

Publicznych pok 213 ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz.. 

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: nie dotyczy. 

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 

 

Z-CA KANCLERZA DS. ZASOBÓW LUDZKICH 

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

mgr inż. Piotr Iwaoczak 


