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Politechnika cdaiska, Wydzial Elektrotechniki iAutomatyki , ut. Narutowiczawoj. pomorskie, tet. +48 s8 347 i 7 75, faks +48 sB 347 17 75.

Gdafsk: przedmiotem zam6wienia jest remont pomieszczenia
wentylatorowni audytorium Ei znajdujEcego "ie * piul"i"V budynkuWydzialu Etektrotechniki i Automatyki potitech;iki nO"o"*,";
Numer ogloszenia: l gg140 - 2O1 r, da.6,-h!^^_^_-.- !gtoszen ia: 1 BB1 4O - 201 1 ; data zam ieszcze nia: O7.0Z.ZOt 1OGT OSZENTE O ZAMOWENTU - roboty budowtane

Zamieszczanie ogloszeniai obowiazkowe.
Og{oszenie dotyczyi zam6wienia publicznego.

SEKCJA t: ZAMAWTAJACY

r. l) NAZWA I ADRES:
1l112, 80-233 cdaisk,

. Adres sirony internetowej zamawiaj4cego: www'pg.gda.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWTAJACEGO: Uczetnia pubticzna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMoWENIA

 .l) oKRESLENTE pRzEDMtoru zAMowENtA
Il.t.r) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawraiecego: pzedmiotem zam6wieniajest rcmont
::::::"1]: 

*."l rntorowni audytorium E.1 znaFr,lqce]so siq w p,wn;;;;;;;;*r.rn,EEKrotechnjki i Automatyki potitechniki Goansk|ej.
ll.l.2) Rodzai zam6wienia: roboty budowrane.
ll.l.3) Okre6tenie przeirmiotu oraz wi6tl
bedzie wykonanie rob6t,," ur"nry ouao*l'6"i 

lub zakreau zam6wionia: zakres prac obeimowad
wykonad naprawe pow,",,"nn, rr. ,r",llii, lobiekcie.nalezy: 

l odkopac sciane elewacii. 2
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zagruntowaniu sciany tepiki"m na rirno. l@j-larstw 
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e.oosc *","tr.""ypti'ao;;:";;;: 
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wokdl budynku wraz z korytem odwadniaj4cym teren (spadek 3%). 16. Wykonac studnte cnonne
poqczonaz korytem odwadniajecym. peedmiot zam6wienia okre6laj4 1) projekt budowlano_
wykonawczy 2) pzedmiar robot 3) specyfikacja techniczna wykonania j odbioru rob6t budowlanvch
(sTWroRB).
ll.l.4) Czy przewiduie sie udzielenle zam6wlgi uzupolniaiqcych: nie.
ff.1.5) Wsp6fny Slownlk Zam6wioi (CpV): 4S.4S.30.OO-7, 4S.OO.OO. OO-7, 45.26.21.00_2,
45.33.00.0G9. 45.44.00.00-3.
ll.1 ,6) Czy dopu6zcza sie zlotgnie oterty czefclowei: nie.
ll.l,7) C2y dopuszcza sie zloionie oferty warlantowej: nie.

ll.2) czAs TRWANTA ZAM6W|ENtA LUB TERMTN \.VYKONAN|A: Okres w dniach: 40.

It.2l zALtczKl

. Cry pzewiduio sie udzlotonie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia: nie

 .3)WARUNK| UDZ|ATU W POSTEPOWAN|U ORAZ OptS SpOsoBu DoKoNywANtA ocENy
SPELNtANTa rycH wARuNK6w
. lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrg6lonel d2ialalno6ci lub czynnofci, igieli przopi6y

prawa nakladaie obowi?ek lch posiadania
Opis sposobu dokonywanla oceny spolnianla tggo warunku
o Dzialalnosd prowadzona na potrzeby wykonania pr2edmiotu zam6wienia nie wymaga

posiadania specjalnych uprawniefi .
. lll.3.2) Wiedza i doSwladczenie

Opis sposobu dokonywania oc6ny opetniania togo warunku
o Zamawiaj4cy wymaga od Wykonawcy doswiadczenia w zakresie wykonywania rob6t

remontowo- budowtanych budynk6w. Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony, je2eli
Wykonawc€ ubiegajqcy sie o zam6wienie: Wykonal pzed dniem wszczecia posrepowanE o
udzielenie zam6wienia w ciqgu ostatnich pieciu lat lub w okresie prowadzenia dzialalnosci,
je2elijest on kr6tszy, co najmniej2 roboty odpowiadajace przedmiotowi zam6wrenra na
kwote nie mniejszq niz 45 000 pLN brutto katda i pzedstawi dokumenty potwierdzajqce, 2e
roboty te zostaly wykonane z naletyte starannoscia Zamawiajqcy sprawdzi spelnienie tego
warunku na podstawie zalacznika nr S do SIWZ.

. lll.3.3) Potenclal tochniczny
Opl. aposobu dokonytvania ocony spelnlania tego warunk!
o Zamawiajacy nie wyznacza szczegdlowego warunku w tym zakresie. ZamawiajAcy uzna

warunek za spelniony na podsiawie zlo2onego oswiadczenia _ zalacznik nr2 do SIWZ.
. lll.3.,l) Osoby zdolne do \ ykonania zam6wienia

Opls apo6obu dokontMania oceny spelnlania tego warunku
o Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony, je2eli Wykonawca wykaze, 2e dysponuje osobami

do realizacji zam6wienia, posiadajacymi odpowiednie uprawnienia: 1) co najmniej 1 osoba
na funkcje kierownika budowy - bran2y konstrukcyjno _ budowlanej, 2) co najmniej 1 osobq
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na tunkcje klerownika rob6t bra
ktimatyzacji. 

nzy sanitarnei w zakresje wentylacji mechanicznej i

. lll.3.5) Sytuacla okonomiczna i finansowa
Oplg Bposobu dokonywania oceny spelnlanla tego warunku
o zamawiaiqcy nie wyznacza szczeg6rowego warunku w tym zakresie. zamawralacy uzna

._ warunek za spelniony na podstawie zlozonego oswiadczenia - zarecznik ;r 2 do srvvz. rr4) tNFoRMAcJA o oSwtADczENtA(wyKoNAwcy w cEl""*,r-;fi ,i'"X?if,lllElll;l'xJiff rl#X^uDosrARczye
posrEpowANru oRAz NTE'oDLEGANTA wy*ru"za",u "o ,oosri*,i i*r. ,o ,sr. ,,USTAWY
. llll.l) W zakreslo wykazanla spelnlanla pzez wykonawcQ warunk6w, o kt6rych mowa watt 22 uat, 1 ustawy, opr6cz o6wladc2enla o spelnieniu warun*Orn uj.i"fu "postepowaniu, nals2y prz.dljoiyd:

. wykaz rob6t budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spelnian|a warunkuwiedzy idoswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich piqciu lat pzeo uptywemrerminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, aje2eli okres prowadzenia dzirodzajuiwartosci,*r;"'_T*"il[.j'"1-:,J',""[:::i,",J"::li"#;l
potwierdzajacego, 2e roboty zosialy wykonane zgodnje z zasad;mi sztukr budowraneji prawidlowo ukofczone

' wykaz os6b, K6re bedq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, w szczegornosciodpowiedzialnych za swiadczenie uslug, kontrole jakosci lub ki-rowJnre roootamibudowlanymi, wraz z inLdoswiadczenia, ***,*jiI""",!TiJ;^ *#Li:""fl"'ffffi:1":"H,il
zakesu wykonywanych pzez nie czynnosci, oraz informacja o foo"ta,rriu oodysponowania tymi osobami

. lllr4.2) W zakresio potwie.dzonia niopodlogania wykluczeniu na podstawie an, 24 ust. Iuatawy, nalely przedloly6:
. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

. aKuatny odpis z wtasciwego rejestru, je2eti odrebne pzepisy wymagaj4 wplsu dorejestru, w celu wykazania braku podstaw do wyor*"ni" * op"r"iu-o-1ft. 24 ust. ,1pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 mjesigcy pzed uplywem rermlnuskladania wnioskdw o dopuszczehie do udzialu w pi"tgpo*"nir, o uo.,"f"niuzam6wienia albo skladanja ofert, a w stosunku do os6b fizycznych oSwraOczenie wzakresie a.t. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

. wykonawca powolujacy sie pzy Wkazywanju spelniania warunk6w udziatu wpostepowaniu na potencjal innych podmiot6w, kt6re beda braly ,JrLi " ,""1ir""1iczesci zam6wienia, pzedkhda takze dokumenty dotycz4ce. tego podmiotu wzakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt I11.4.2.
. lll.4.3) Dokrmenty podmiot6w zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoj,tejPolskiej, pzedktada:
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111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzibe lub miejsce zamievkania
potwierdza.i4cy, 2e:

. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci _ wystawiony nie wczesniej ni2
6 miesiecy pzed uplywem terminu skradania wniosk6w o dopuszczenie do udzaaru w
postepowaniu o udzietenie zam6wienia albo skladania ofert

 l.6) tNNE DOKUMENTY
lnne dokumenty niewymjenione w pkt lll.4) albo w Dkt lll.5I
l opcjonarnie, jesriwystepuje pelnomocnik, pehomocnictwo dra osoby reprezentujqce, w niniejszympostepowaniu Wykonawce lub pelnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentujecego kitku
Wykonawc6w skladajqcych oierte wsp6lne- zaMerajece zakres zeczowy j termin jego waznosci.
2.Pisemne zobowiezanie podmiotu(6w) do oddania Vvykonawcy do dyspozycli niezOinycn zasooowna okres kozystania z nich pzy wykonywaniu zam6wienia (w pzypadku, jOi Wyton"*"" oqort"polegad na wiedzy i doswjadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdotnycn jo wyt<onania
zam6wienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego
leczqcych go z nimi stosunk6w). 3.Je2eliw miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6rym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentu wymienionego w111.4.3.1 to oswiadczenie zlozone pzed notariuszem, wtasciwym organem sadowym, administracyjnym
aDo organem samozqdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszKanta osobylub kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.
Ill,7) Czy ogranicza sie mo2liwo66 ubiegania 9i€ o zam6wienlg publiczno tylko dla
wykonawc6w, u kt6rych ponad SO % pracownik6w stanowle osoby nlepetnosprawnet nie

SEKCJA lV: PROCEDURA

tv.l) TRYB UDztELENtA zAM6wtENtA
lv.l,l) Tryb udzielenia zam6wienla: przetarg nieograniczony.
IV.2} KRYTERIA OCENY OFERT
1V.2.1) Krytgria oceny ofedi najnizsza cena.
1v,2.2) Czy przeprowadzona bgdzie aukcla eleKroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowief zawarlgi umowy w stosunku do trcSci oferty,na podatawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopugzczalne zmiany postanowied umowy olaz okrc6lenie warunk6w zmian
1. Zmiana umowy mo2e byC dokonana tylko za zgode obu skon iwymaga formy pisemnej pod
rygorem nEwaznoSci. 2. Zamawiaj4cy dopuszcza mozliwosC zmjan dotyczacych postanowEn
zawartej umowy w stosunku do kesci oferty na podshwie, kt6rej dokon"no n"yboru Wynonu*"y,
dotyczacych: Terminu Termin zakofczenia pzedmiotu zam6wienia ustalony w umowie moze ueczmianie w pzypadku wystqpienia jednej z nizej wymienionych okoricznoscipod warunK.'m, ze maona wplyw na termin realizacji calego przedmiotu umovi/y. Okolicznosci mogace spowodowad zmianerermfnu mogq wynika6 z: a) pEestoj6w I op6tnie6 zawinionych przez Zamawiajacego, b) dziatania silywyzszei (np. kreskizwiolowe, strajki generarne rub rokarne), e) ujawnienia w trakciJ reatizaclipzedmiotu umowy njezident)dikowanej pzeszkody w budynku, D realizacjirob6t dodatkowych,
zamiennych lub zaniechania czgsci rob6t. W okolicznosciach wyzej wymienionych strony ustatal4
nowe terminy umowne, z tym 2e zakres zmian musi byd powi4zany z pzyczynami kt6re je
spowodowaly. zakresu i warrosci umowy powodem wprcwadzenia zmian w zakresie i wanosci umowv
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mogA byd roboty zamienne lub zaniechane. WprowEdzenie rob6t zamiennych jest moztiwe, jesti: a)jest korzystne dra zamawiai4cego na etapie realizacji umowy lub pzyniesie kozystne sxutki w okresieeksploatacji, b) stalo sie konieczne na skutek ujawnienia sig pzeszk6d w budynku, luo O4O6w wdokumentacji projektowei, c) pozwolaosiqgned lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne odpzyietych w dokumentacji projektowej, d) dotycza zastosowania nowych t"ct notgii ni"rnanyctzamawiaiacemu i niedostgpnych w momencie zawarcia umowy. wprowadzenie rob6t zaniechanychjest mo2liwe, jeslit a) saone nastepstwem zleconych rob6t dodatkowych, b) koniecznosC rezygnacjiztych rob6tjest niezbedna dta prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, cl zaistniaty istotne zmianyokolicznosci powoduiace, 2e wykonanie czesci rob6t nie lezy w interesie prbii".ny,n, o"go n," .orn"bylo pzewidzieC w chwjli zawarcia umowy. Zmjan os6b, kt6re bQda ucz""tni"ryC * *yf,ony*aniuzam6wienia w pzypadku wysqpienia koniecznosci zmiany os6b, ktore ugoq;"st,,*yc *wykonywaniu zam6wienia, strony maia prawo do wprowadzenia tej zmiany w umJe poo warunkiem,2e nowe osoby bedq spelnialy warunki, jakie ok rcSlil Zamdtiajqcy . Zmi"n o"oi opr"r"na1ay"nsr.ony umowy w pzypadku zmian os6b uprawnionych do reprezentowania zamawiaiacego tub\ry'ykonawcy, Strony dokonajq stosownych zmtan w umowie.
IV.,I) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
lvr4.l) Adrgs strony intg.netowgi, na K6rei lest do.tQpna specyfikacja istotnych warunk6wzam6wienia: wwwdzp.pg. gda.pl
Specyfikacie istotnych wa.unk6w zam6wlenia mo2na uzfskac pod adres€mi politechnika
Gdaiska, Wydzial EteKrotechniki iAutomatyki, ut. Sobieskiego 7, OG2rO OOarfst<, pot. :0.lV_.4.4) Temin sk+adania wnlosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu lub ofort:25.07.2011 godzina 12:30, miejsce: potitechnika cdaiska, Wydzial Et"tt.iect nitiInrom"tyxi, ,r.Sobieskiego 7, 80-2,16 cdaisk, pok. 30.
lv'4'5) Tormin zwilzania oterte: okres w dniach: 30 (od ostatecznego termjnu skladania ofert).1V.4.17) Czy przgwlduje sie uniewalnienlg pogtepowania o udzielenie zam6wiehia, w pr.ypadkunleprzfznania 6rodk6w pochodzacych z budzetu Unll Europoi8klej oraz niopodlegaiacych.'vrolowi 6.odk6w z pomocy udzielonei przez pafetwa czlonkowslio Europejaki€oPorozumienra o wornym Handru (EFTA), |6re miary by6 przoznaczone na sfinansowanrecalogci lub czesci zam6wienlai nie
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