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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 ocieplenie elewacji 
południowej i zachodniej budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej 
zlokalizowanego przy ul. Do Studzienki 16 w Gdańsku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest remont i ocieplenie elewacji południowej i zachodniej budynku Wydziału 
Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ul. Do Studzienki 16 w 
Gdańsku. Zakres prac obejmuje m. in.: - prace dociepleniowe styropianem z zastosowaniem tynków 
cienkowarstwowych, - remont z częściową wymianą konstrukcji stalowej zewnętrznej klatki 
schodowej, - wymianę stolarki budowlanej, - częściową wymianę pokryć dachowych. Zamawiający 
wymaga udzielenia gwarancji 36-miesięcznej na wykonane roboty (licząc od daty podpisania 
protokołu końcowego i odbioru robót). Roboty budowlane będą wykonywane w oparciu o zgłoszenie 
zamiaru wykonania przyjęte przez WUAiOZ Urzędu Miejskiego w Gdańsku.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.30.00-6, 45.26.10.00-4, 45.32.10.00-3, 
45.42.10.00-4, 45.44.20.00-7. 

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 8.000,00 zł (słownie: osiem 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 

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 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane dotyczące ocieplenia ścian 
budynków w technologii lekkiej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych na łączną 
kwotę co najmniej 600.000,00 zł brutto. 

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 kierownik budowy, który będzie 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

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 

• 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) 

- 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 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 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 - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi 
być potwierdzony przez inspektora nadzoru, d) konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez 
Projektanta korekt i uściśleń w rozwiązaniach projektowych, e) ujawnienia w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w budynku lub w gruncie, f) ujawnienia się w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych, g) 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. Wydłużenie okresu obowiązywania umowy nakłada na 
wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego wymaganej wysokości. zakresu i wartości umowy 
Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości umowy mogą być roboty zamienne lub 
zaniechane. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli: - jest korzystne dla zamawiającego 
na etapie realizacji umowy lub przyniesie korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy 
- stało się konieczne na skutek ujawnienia się przeszkód w budynku, lub błędów w dokumentacji 
projektowej, - pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w 
dokumentacji projektowej, - dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiającemu i 
niedostępnych w momencie zawarcia umowy. Wprowadzenie robót zaniechanych jest możliwe jeśli: 
- są one następstwem zleconych robót dodatkowych - konieczność rezygnacji z tych robót jest 
niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy - zaistniały istotne zmiany okoliczności 
powodujące, że wykonanie części robót nie leży w interesie publicznym, 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 Zamówień Publicznych 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 pok. nr 212 budynek 
Gmachu Głównego Skrzydło B II piętro. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 19.04.2011 godzina 09:45, miejsce: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych 80-
233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 pokój nr 265, budynek Gmachu Głównego, II piętro. 



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 


