
Gdańsk: Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych w ęzłów 

ciepłowniczych dla czterech obiektów Politechniki G dańskiej, wraz z 

dokumentecj ą uzupełniaj ącą, uzyskaniem wymaganych przepisami 

uzgodnie ń i pozwole ń oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad 

realizacj ą robót budowlanych obj ętych sporz ądzon ą dokumentacj ą 

Numer ogłoszenia: 109753 - 2011; data zamieszczenia : 07.04.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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 zamawiaj ącego:  www.pg.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie projektów budowlano - 

wykonawczych węzłów ciepłowniczych dla czterech obiektów Politechniki Gdańskiej, wraz z dokumentecją 

uzupełniającą, uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń oraz sprawowanie nadzoru 

autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie projektów budowlano - wykonawczych węzłów ciepłowniczych dla czterech obiektów 

Politechniki Gdańskiej, wraz z dokumentecją uzupełniającą, uzyskaniem wymaganych przepisami 

uzgodnień i pozwoleń oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych 

sporządzoną dokumentacją. Wykaz obiektów objętych przedmiotem zamówienia: 1.Budynek Wydziału 

Oceanotechniki i Okrętownictwa - WOiO - kubatura: 40.526 m3; pow. netto: 12.820 m3; obl. moc cieplna: 

988 kW ; 2.Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informtyka - WETiI A - kubatura: 46.030 m3; 

pow. netto: 15.248 m3; obl. moc cieplna: 1.456 kW ; 3.Budynek Wydziału Mechanicznego - WM - kubatura: 

42.514 m3; pow. netto: 9.974 m3; obl. moc cieplna: 1.382 kW ; 4.Budynek A Wydziału Chemii - Chemia A -

kubatura: 38.460 m3; pow. netto: 8.734 m3; obl. moc cieplna: 769 kW Dokumentacja, opracowana na 
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kaŜdy obiekt oddzielnie, powinna zawierać: 1.projekt budowlano - wykonawczy węzła cieplnego na cele 

centralnego ogrzewania, ciepłej wody uŜytkowej i ciepła technologicznego wraz z przedmiarem robót i 

kosztorysem inwestorskim; 2.projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznej i AKPiA węzła 

cieplnego oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczenia węzła wraz z przedmiarem robót i 

kosztorysem inwestorskim; 3.projekt budowlano - wykonawczy adaptacji pomieszczenia do montaŜu 

urządzeń i instalacji hydraulicznej węzła cieplnego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim. 

Projekt budowlano - wykonawczy powinien zawierać: ·część opisową; ·część rysunkową ; ·specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ); ·wszelkie niezbędne uzgodnienia i 

pozwolenia. Nadzór autorski: Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego nad 

robotami budowlanymi prowadzonymi w oparciu o dokumentacje projektową oraz do udzielania wyjaśnień 

w trakcie procedury przetargowej na remont. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.12.00-6, 71.22.10.00-3, 71.52.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 2. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  wysokość wadium 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym 

postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
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krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa projekty budowlano - wykonawcze budowy, 

przebudowy lub remontu kapitalnego, obejmujące węzły ciepłownicze trzyfunkcyjne, o mocy 

cieplnej min. 500 kW, dla budynków takich jak: szkoły, biurowce, hotele, budynki zamieszkania 

zbiorowego itp. i o wartości co najmniej 25 000,00 zł kaŜdy. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

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 złoŜonego oświadczenia. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje osobami, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnymi za świadczenie usługi, 

posiadającymi 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.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe w ostatnich trzech 

latach obrotowych (a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie) 

osiągnął średni przychód netto ze sprzedaŜy w wysokości co najmniej 500.000,00 zł 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

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 jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały 
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wykonane lub są wykonywane naleŜycie  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

� sprawozdanie finansowe w części, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 

zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio o badanym 

sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 

sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz 

zobowiązania i naleŜności - za okres nie dłuŜszy niŜ ostatnie 1 rok obrotowy  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących: 1)terminu Termin zakończenia przedmiotu 

zamówienia ustalony w umowie moŜe ulec zmianie w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niŜej 

wymienionych okoliczności pod warunkiem, Ŝe mają one wpływ na te terminy: ·przestój lub opóźnienie 

zawinione przez Zamawiającego, ·dokonanie przez Zamawiającego zmian dotyczących ustaleń i załoŜeń 

projektowych, ·zwłoki w uzyskaniu istotnych dla realizacji umowy decyzji i warunków od instytucji 

zewnętrznych. W okolicznościach wyŜej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne, z tym Ŝe 

wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała. 2)zakresu i wartości umowy 

Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i zmniejszenia wartości umowy moŜe być zaniechanie części 

zleconych umową prac. Kwota zmiany zostanie uzgodniona między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zaniechanie części zleconych umową prac jest moŜliwe w przypadku zaistnienia istotnych zmian 

okoliczności powodujących, Ŝe wykonanie części prac objętych umową nie leŜy w interesie 

Zamawiającego, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3)zmiany stawki VAT 

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku obniŜenia lub podwyŜszenia 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 dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.dzp.pg.gda.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Dział Zamówień 

Publicznych Politechniki Gdańskiej (budynek Gmachu Głównego skrzydło B II piętro, pok. nr 213 ), 

Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  15.04.2011 

godzina 09:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej (budynek Gmachu Głównego 

skrzydło B II piętro, pok. nr 213 ), Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12.. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 
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Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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