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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195028-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Gdańsk: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
2011/S 118-195028

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
Do wiadomości: Wioleta Bławat
80-233 Gdańsk Wrzeszcz
POLSKA
Tel.  +48 583486381
E-mail: wioleta@pg.gda.pl
Faks  +48 583472913
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.pg.gda.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Edukacja
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Dokumentacja projektowa obejmująca projekt budowlano-wykonawczy wraz z dokumentacją uzupełniającą
remontu kapitalnego i modernizacji audytorium nr WN15 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdańskiej przy ul. Własna Strzecha 18A w Gdańsku-Wrzeszczu oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12
Główne miejsce świadczenia usług budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
zlokalizowany w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Własna Strzecha 18A, woj. pomorskie, Polska.
Kod NUTS PL634

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195028-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:wioleta@pg.gda.pl
www.pg.gda.pl
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II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Budynek WEiA znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatorską. Wybudowany został w 1930 r., w latach
pięćdziesiątych rozbudowany.
Budynek pełni funkcję dydaktyczno-naukową. Posiada 3 kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie.
Audytorium WN15 o powierzchni 96,1m2 znajduje się na parterze przy wejściu głównym do budynku. Jest to
stara część budynku o konstrukcji: ściany z cegły gr 2,5c i 2c, stropy typu Kleina, klatka schodowa: stopnie
żelbetowe na stalowych policzkach, zewnętrzne schody betonowe wykończone lastriko.
Celem zamawianej dokumentacji jest przeprowadzenie remontu i modernizacji audytorium w takim zakresie, by
dostosować je do obowiązujących przepisów i do współczesnych standardów wystroju oraz wyposażenia, w tym
również wyposażenia multimedialnego do prowadzenia nowoczesnych działań dydaktycznych. Niezbędne jest
wyposażenie audytorium w nowoczesny system wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją oraz zapewnienie
dostępu do audytorium osobom niepełnosprawnym.
Powierzchnia sali audytoryjnej – 96,1 m2.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71221000, 71520000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Zakres zobowiązań Wykonawcy.
1. w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej Audytorium WN15
— zakresem prac projektowych należy objąć kompleksową modernizację z wymianą w całości instalacji oraz
elementów wyposażenia, okładzin ścian i sufitów, podłóg, stolarki drzwiowej i siedzisk audytoryjnych. Pożądane
jest, by w audytorium pomieścić taką samą liczbę studentów.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian funkcjonalnych w innych częściach budynku jeśli jest to
konieczne i związane z remontem i przebudową audytorium. Zmiany mogą obejmować np. zmianę lokalizacji
portierni, wentylatornii, zmiany dróg ewakuacji.
Projekt musi zawierać rozwiązanie umożliwiające korzystanie z sali osobom niepełnosprawnym poprzez
umożliwienie im wjazdu wózkiem inwalidzkim do pomieszczeń w budynku. W tym celu dokumentacją
projektową należy objąć przebudowę schodów zewnętrznych i zamontować platformę dla wózków inwalidzkich.
2. w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego:
— Wykonawca zobowiązany jest 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 dotyczące dokumentacji technicznej
jakie wpłyną w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych,
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— Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach dotyczących realizacji robót
budowlanych oraz brać udział w pracach komisji odbioru końcowego robót budowlanych,
— Na bieżąco wyjaśniać wątpliwości wykonawcy robót budowlanych a w razie potrzeby przekazywać
rozwiązania uszczegóławiające projekt lub w przypadkach koniecznych przekazywać rozwiązania projektowe
zamienne,
— Przewidywany okres sprawowania nadzoru autorskiego: minimum 30 dni od odbioru dokumentacji
projektowej do zakończenia robót budowlanych objętych dokumentacją projektową, będącą przedmiotem
niniejszego postępowania, nie później niż do końca 2012 roku.
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmie wykonanie:
— szczegółowej inwentaryzacji budynku wraz z instalacjami w zakresie jaki jest potrzebny do celów
projektowych,
— badań, odkrywek, ocen i ekspertyz dla stworzenia pełnych danych wyjściowych do projektowania,
— kilku koncepcji pokazujących zakres proponowanej przebudowy (remontu), kolorystykę, wystrój oraz przyjęte
założenia dla rozwiązań poszczególnych instalacji, określenie warunków p. poż.,
— projektu budowlano – wykonawczego potrzebnego dla przetargu na kompleksowe roboty budowlane
obejmującego wszystkie niezbędne opracowania branżowe; zawierającego elementy formalne jak w projekcie
budowlanym czyli uprawnienia projektantów, oświadczenia projektantów,
— projekt budowlany,
— dokumentacji uzupełniającej zawierającej:
a. przedmiary robot,
b. kosztorysy inwestorskie,
c. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB)
Bez VAT 70 000,00 PLN

II.2.2) Opcje
Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w
wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 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 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej jak również za sprawowanie nadzoru autorskiego jest
wynagrodzeniem ryczałtowym.
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Podstawą wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji projektowej będzie podpisany przez Zamawiającego
końcowy protokół zdawczo – odbiorczy.
Podstawą wystawienia faktury za sprawowanie nadzoru autorskiego będzie protokół zakończenia nadzoru
autorskiego podpisany przez koordynatorów obu stron.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego każdej z faktur.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. zwaną
dalej ustawą (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, a ponadto wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
przedmiotowego zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego
zamówienia, a podmioty te muszą brać udział w realizacji części przedmiotowego zamówienia.
2. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - według wzoru stanowiącego zał. I/3
2) aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - według wzoru stanowiącego zał. I/7
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 i 3, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku
do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie
razem z ofertą:
— aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - według wzoru stanowiącego zał. I/7 dotyczącego każdego z tych
podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówieniami.
4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt 2:
1) ppkt 2-4 i ppkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) ppkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. b, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa odpowiednio w pkt 5.
7. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku osób, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składają w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego z miejsca
ich zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego z miejsca zamieszkania tych osób.
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Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek
dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ostatnich trzech
latach obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) osiągnął średni
przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 70 000,00 PLN.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej złożył:
— rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku zysków i strat (Wykonawcy zobowiązani
do sporządzania sprawozdania finansowego) lub innego dokumentu określającego wysokość przychodów
(Wykonawcy nie zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego) – za ostatnie trzy lata obrotowe, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia 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 jedną wielobranżową dokumentację projektową dotyczącą
budowy, przebudowy lub remontu kapitalnego, obejmującą salę przewidzianą dla dowolnych prezentacji na co
najmniej 100 osób.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w celu potwierdzenia, że ma niezbędną do wykonania zamówienia
wiedzę i doświadczenie złożył:
— wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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 usługi zostały wykonane należycie.
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 złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, odpowiedzialnymi za świadczenie usługi, posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:
— architektonicznej,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia złożył:
— oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania, wymagane przez
Zamawiającego.
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III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

CRZP: ZP/111/055/U/11

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.8.2011 - 09:45

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 2.8.2011
Miejsce
Politechnika Gdańska Gdańsk-Wrzeszcz (80-233), ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny, II piętro, pokój nr
265.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
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Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania – 24 640.374 PLN.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-058/08-00.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w
następujących terminach:
1. Termin wniesienia odwołania wobec czynności Zamawiającego wynosi:
a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną.
b) 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Termin wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wynosi 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Termin wniesienia odwołania wobec czynności innych niż wymienione w pkt. 1. i 2. wynosi 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Termin na wniesienie odwołania w przypadku, gdy Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej wynosi 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, z tym, że jeżeli Zamawiający nie opublikował w/w ogłoszenia termin na
wniesienie odwołania wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

20.6.2011
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