
Gdańsk: wykonanie i wbudowanie węzłów ciepłowniczych, po demontażu istniejących, w 
czterech budynkach Politechniki Gdańskiej. 
Numer ogłoszenia: 239310 - 2011; data zamieszczenia: 10.08.2011 
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.dzp.pg.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie i wbudowanie węzłów 
ciepłowniczych, po demontażu istniejących, w czterech budynkach Politechniki Gdańskiej.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest wykonanie i wbudowanie węzłów ciepłowniczych, po demontażu istniejących, w czterech 
budynkach Politechniki Gdańskiej. Węzły ciepłownicze będą budowane w budynkach własnych 
Politechniki Gdańskiej. Zakres prac obejmuje m. in.: - roboty demontażowe istniejących węzłów 
cieplnych w czterech budynkach Politechniki Gdańskiej; - remont i przygotowanie pomieszczeń dla 
węzłów; - dostawa i montaż węzłów ciepłowniczych; - uruchomienie węzła i regulacja parametrów 
pracy układu grzewczego; - dostarczenie Zamawiającemu zaktualizowanej dokumentacji 
powykonawczej i instrukcji obsługi węzła ciepłowniczego; - magazynowanie gotowych węzłów w 
przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w p. IV, pp.2. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia na swój koszt dźwigu o wysięgu i tonażu umożliwiającym swobodny rozładunek 
dostarczonego towaru. Za uszkodzenia powstałe w wyniku rozładunku odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
szczegółowy harmonogram wykonywanych prac. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania 
kolejności wykonywania poszczególnych węzłów. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja 
projektowa opracowana przez Pracownię Projektową ALPAT 81-603 Sopot, ul. Promienna 1, na 
którą składa się: - projekt budowlano-wykonawczy zał. II branża sanitarna w budynku WOiO branża 
elektryczna i automatyki w budynku WOiO branża sanitarna w budynku Chemii A branża 
elektryczna i automatyki w budynku Chemii A branża sanitarna w budynku WETiI branża 
elektryczna i automatyki w budynku WETiI branża sanitarna w budynku WM branża elektryczna i 
automatyki w budynku WM - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
zał. III węzeł cieplny dla WOiO roboty elektryczne w budynku WOiO węzeł cieplny dla Chemii A 
roboty elektryczne w budynku Chemii A węzeł cieplny dla WETiI roboty elektryczne w budynku 
WETiI węzeł cieplny dla WM roboty elektryczne w budynku WM - Przedmiar robót zał. IV branża 
instalacyjno - technologiczna WOiO branża instalacyjno - technologiczna Chemia A branża 



instalacyjno - technologiczna WETiI branża instalacyjno - technologiczna WM branża elektryczna i 
automatyka Chemia A branża elektryczna i automatyka WM branża elektryczna i automatyka WOiO 
branża elektryczna i automatyka WETiI. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.71.00-3, 45.31.73.00-5, 
45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.45.30.00-7. 

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 dniach: 60. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: w wysokości 40.000,00 zł słownie: czterdzieści tysięcy złotych. 
2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1w pieniądzu 
2poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3gwarancjach bankowych, 4gwarancjach 
ubezpieczeniowych, 5poręczeniach 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 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569, Bank 
Zachodni WBK S.A. 1 O/Gdańsk, z dopiskiem: Wadium - budowa 4 węzłów ciepłownczych dla 
obiektów Politechniki Gdańskiej ZP267 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się 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 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 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 co najmniej trzy instalacje węzłów 
ciepłowniczych trzyfunkcyjnych dostawa, montaż i uruchomienie w budynkach 
użyteczności publicznej, takich jak szkoły, biurowce, budynki zamieszkania 
zbiorowego itp. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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 - stanowiącego załącznik nr I/2 do 
specyfikacji. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
kierownikiem budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
odpowiedzialnym za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającym uprawnienia 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania 
robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
bez ograniczeń. 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 2010 r. nr 243, poz. 1623 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. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 

• 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 

• 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 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1.pisemnego 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 2.4.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 ust. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

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: tak, adres strony, na której będzie 
prowadzona: http: aukcje.uzp.gov.pl 

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 ul. G. Narutowicza 11 -12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz pok. 
212. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25.08.2011 godzina 13:00, miejsce: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych Gmach 
Główny - skrzydło B pok. 212 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 
technicznych  PG 

mgr inż. Piotr Iwańczak 


