
Gdansk: Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej 
remontu i modernizacji sal i pomieszczen w zakresie instalacji wentylacji w budynku 
Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej, Gdansk, ul. J. 
Sobieskiego 7 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacj^ robot budowlanych 
obĵ tych sporz^dzon^ dokumentacji 
Numer ogloszenia: 151276 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012 
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi 

Zamieszczanie ogloszenia: obowi^kowe. 

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego. 

SEKCJA I: Z A M A W I A J A C Y 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdariska, Wydzial Elektrotechniki i Automatyki, ul. 
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 17 75, faks +48 58 347 
17 75. 

• Adres strony internetowej zamawiaj^cego: www.pg.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ^CEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA U: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

II. l) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: Przedmiotem zamowieniajest 
opracowanie dokumentacji projektowej remontu i modemizacji sal i pomieszczeri w zakresie 
instalacji wentylacji w budynku Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 
Gdariskiej, Gdarisk, ul. J. Sobieskiego 7 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjq. 
robot budowlanych obj^tych sporz^dzon^ dokumentacji. 

11.1.2) Rodzaj zamowienia: uslugi. 

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: 1. Przedmiotem 
zamowieniajest usluga polegaj^ca na wykonaniu wielobranzowej dokumentacji projektowej 
budowlano-wykonawczej niezb^dnej do wykonania nast^puj^cych prac; Zadanie A -
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla sal wykladowych -
numery pomieszczeri: HI In, HI la, HI lb i HI Ic. Zadanie B - Wentylacja nawiewna Sali 
komputerowej nr EM-02 zaadaptowana do wspolpracy z istniej^c^ instalacji wywiewn^ 
pomieszczenia. Zadanie C - Wentylacja wyci^gowa istniej^cego okapu w pomieszczeniu 
kuchennym bufetu i instalacja wyci^gowa szatni z okresleniem nawiewow kompensacyjnych 
do pomieszczeri. w budynku Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdariskiej 
oraz pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot obj^tych dokumentacji.. 

11.1.4) Czy przewiduje sî  udzielenie zamowien uzupelniaj^cych: nie. 

II.1.5) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 71.32.00.00-7, 71.25.00.00-5, 71.33.00.00-0, 
71.24.80.00-8. 



11.1.6) Czy dopuszcza sî  zlozenie oferty cz^sciowej: nie. 

11.1.7) Czy dopuszcza sî  zlozenie oferty wariantowej: nie. 

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
dniach: 49. 

SEKCJA III; INFORMACJE O C H A R A K T E R Z E P R A W N Y M , E K O N O M I C Z N Y M , 
F I N A N S O W Y M I T E C H N I C Z N Y M 

III. 2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje sî  udzielenie zaiiczek na poczet wykonania zamowienia: nie 

III.3) WARUNKl UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA T Y C H WARUNKOW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, 
jezeli przepisy prawa nakladaj^ obowiqzek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku 

o Dzialalnosc prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamowienia nie 
wymaga posiadania specjalnych uprawnien. 

• III.3.2) Wiedza i doswiadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku 

o Zamawiajicy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca w okresie 
ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert a jezeli okres 
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy w tym okresie. wykonat co najmniej 
dwie dokumentacje projektowe obejmuj^ce zakresem przebudow^ lub remont 
kapitalny w zakresie instalacji wentylacji o wartosci nie mniejszej niz 
28000,00 zt brutto kazda i przedstawi dokumenty potwierdzaj^ce, ze uslugi te 
zostaly wykonane z nalezyt^ starannosciq.. 

• III.3.3) Potencjal techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku 

o Zamawiajicy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiajicy uzna warunek za spelniony na podstawie zlozonego 
oswiadczenia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku 

o Zamawiajicy uzna warunek w zakresie dotycz^cym dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonania zamowienia za spelniony. jezeli Wykonawca 



dysponuje osobami posiadajq-cymi wymagane uprawnienia do pelnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: l.Co najmniej 2 
osobami posiadaj^cymi uprawnienia do projektowania w specjalnosci 
inslalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzeri cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodoci^gowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri 2.Co najmniej 2 
osobami posiadajqcymi uprawnienia do projektowania w specjalnosci 
architektonicznej bez ograniczeri. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku 

o Zamawiajicy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiajicy uzna warunek za spelniony na podstawie zlozonego 
oswiadczenia 

II1.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE M A J ^ 
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA 
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawcy warunkow, o ktorych 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spelnieniu warunkow 
udzialu w post^powaniu, nalezy przedlozyc: 

• wykaz wykonanych. a w przypadku swiadczeri okresowych lub ci^glych 
rowniez wykonywanych, dostaw lub uslug w zakresie niezb^dnym do 
wykazania spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed uplywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o 
dopuszczenie do udzialu w post^powaniu, a jezeli okres prowadzenia 
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow, oraz zal^czeniem dokumentu 
potwierdzajicego, ze te dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub s^ 
wykonywane nalezycie 

• wykaz osob, ktore b^d^ uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, w 
szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie uslug, kontrol^ jakosci lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezb^dnych dla 
wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie 
czynnosci, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• 1II.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, nalezy przedlozyc: 

• oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odr^bne przepisy wymagaji 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 
miesi^cy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do 
udzialu w post^powaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert, a w 
stosunku do osob fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 



• III.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych 

Jezeli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolilej Polskiej, przedktada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib^ lub miejsce 
zamieszkania potwierdzaj^cy, ze: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie 
wczesniej niz 6 miesi^cy przed uplywem terminu skladania wnioskow o 
dopuszczenie do udzialu w post^powaniu o udzielenie zamowienia albo 
skladania ofert 

111.6) INNE D O K U M E N T Y 

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

1 .Opcjonalnie. w przypadku gdy Wykonawca b^dzie przy wykonywaniu zamowienia polegac 
na wiedzy i doswiadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamowienia innych 
podmiotow. Pisemne zobowi^zanie podmiotu(6w) do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezb^dnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia 
2.0pcjonainie, jezeli Wykonawca, wykazuj^c spelnianie warunkow. o ktorych mowa w 
rozdziale V SIWZ . polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 
ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te b^d^ brae udzial w realizacji cz^sci zamowienia 
Dokumenty potwierdzaj^ce braku podstaw do wykluczenia tych podmiotow z post^powania, 
sporz^dzone zgodnie z wymogami opisanymi w rozdziale VI ust. 2 SIWZ. 3.Jezeli w kraju, w 
ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie wydaje si^ dokumentu 
wymienionego w III. 4.3.1 to oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem 
sadowym, administracyjnym albo organem samorz^du zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub 
miejsce zamieszkania. 

111.7) Czy ogranicza sî  mozliwosc ubiegania sî  o zamowienie publiczne tyiko dla 
wykonawcow, u ktorych ponad 50 % pracownikow stanowî  osoby niepetnosprawne: 

nie 

SEKCJA IV; PROCEDURA 

IV.l) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b^dzie aukcja elektroniczna: nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 



Czy przewiduje sî  istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci 
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian 

1) Termin wykonania umowy moze ulec zmianie w nast^pstwie zajscia ktorejkolwiek z nizej 
wymienionych okolicznosci, o ile majq, one wplyw na ten termin: a. ujawnienie si^ w trakcie 
realizacji umowy innych nieprzewidzianych przeszkod fizycznych lub prawnych, 
iiniemozliwiajicych dokonania inwentaryzacji obiektu, b. udzielenie przez Zamawiaj^cego 
zamowien dodatkowych, rozszerzajq.cy zakres dokumentacji projektowej, jezeli ich realizacja 
uniemozliwia dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania umowy. 2) Wartosc umowy i jej 
zakres mog^ ulec zmianie, jesli Zamawiajqcy rozszerzy zakres dokumentacji projektowej 
obj^tej zamowieniem. 3) Wykaz cz^sci zamowienia, ktorych wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyc podwykonawcom moze ulec zmianie jedynie pod warunkiem, ze nie 
spowoduje to zmian innych istotnych warunkow wykonania zamowienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost̂ pna specyfikacja istotnych 
warunkow zamowienia: www.dzp.pg.gda.pl 
Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Politechnika 
Gdahska, Wydzial Elektrotechniki i Automatyki, ul. Sobieskiego 7, pok. 30, 80-216 Gdansk. 

IV.4.4) Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu lub 
ofert: 21.05.2012 godzina 13:45, miejsce: Politechnika Gdariska, Wydzial Elektrotechniki i 
Automatyki, ul. Sobieskiego 7. pok. 30, 80-216 Gdarisk. 

IV.4.5) Termin zwi^zania oferty: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania 
ofert). 

DZIEKAN 
WYDZIAtU ELEKTROTKHNIKIIAUTOMATYK. 

prof, dr hob. if^^%i^m^ Jakublti^ 


