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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:  Konserwacja i naprawy awaryjne systemów

sygnalizacji alarmu pożarowego i dźwiękowych systemów ostrzegawczych w budynkach Politechniki Gdańskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

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

świadczenie usług konserwacji i napraw awaryjnych systemów sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) i

dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) w budynkach Politechniki Gdańskiej. Przedmiot umowy

obejmuje wykonywanie konserwacji oraz napraw awaryjnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie ww.

systemów, wymianę zużytych lub uszkodzonych części, pomoc techniczną w zakresie obsługi systemów oraz

wymianę materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów. Zakres

zamówienia: Konserwacja i naprawy awaryjne systemów sygnalizacji alarmu pożarowego SAGITTA w Domach

Studenckich nr 4, 7, 11 oraz budynku Inżynierii Chemicznej; Konserwacja i naprawy awaryjne systemu

sygnalizacji alarmu pożarowego SAGITTA oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego BOSCH w Domu

Studenckim nr 1; Konserwacja i naprawy awaryjne systemów sygnalizacji alarmu pożarowego SAGITTA oraz

dźwiękowych systemów ostrzegawczych TOA CORPORATION w Domach Studenckich nr 2 i 6; Konserwacja i

naprawy awaryjne systemu sygnalizacji alarmu pożarowego ZETTLER oraz dźwiękowego systemu

ostrzegawczego BOSCH w Domach Studenckich nr 5, 10 oraz w Łączniku; Konserwacja i naprawy awaryjne

systemu sygnalizacji alarmu pożarowego POLON ALFA oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego TOA

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

1 z 5 2012-06-22 11:44



CORPORATION w Domu Studenckim nr 9; Konserwacja i naprawy awaryjne systemu sygnalizacji alarmu

pożarowego ALGORINET oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego ULTRAK w Domu Studenckim nr 8;

Konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożarowego POLON ALFA w Domu Studenckim nr 3. Konserwacja i

naprawy awaryjne systemów sygnalizacji alarmu pożarowego POLON ALFA w Gmachu Głównym, Dziedzińcach

Gmachu Głównego, Skrzydle B Gmachu Głównego, budynkach: Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, Wydziału

Zarządzania i Ekonomii, Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa; Konserwacja i naprawy awaryjne systemów

sygnalizacji alarmu pożarowego SIEMENS w budynkach Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki;

Konserwacja i naprawy awaryjne systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SIEMENS oraz dźwiękowego

systemu ostrzegawczego ULTRAK w budynku A Wydziału Chemicznego; Konserwacja i naprawy awaryjne

systemów sygnalizacji alarmu pożarowego ARITECH w budynku Bratniaka oraz budynku A Wydziału

Chemicznego.

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.70.00.00-2.

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przed upływem

terminu składania ofert. Wysokość wadium wynosi: 5 500,00 PLN, (słownie: pięć tysięcy pięćset 00/100 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 żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia jest wymagane

posiadanie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna warunek 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 należycie usługi konserwacji i napraw awaryjnych systemów sygnalizacji alarmu
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pożarowego i/lub dźwiękowych systemów ostrzegawczych o łącznej wartości brutto 80 000,00 PLN

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania odpowiednim

potencjałem technicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego

oświadczenia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego

oświadczenia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia

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 nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń  okresowych lub ciągłych również  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 jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

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

należy przedło żyć:

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

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

3 z 5 2012-06-22 11:44



Jeżeli 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, 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 pk t III.5)

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu

lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

ustawy Pzp.

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo 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.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa 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 zastrzega możliwość dokonania następujących zmian w umowie: 1)przedłużenia terminu realizacji

umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakresu rzeczowego umowy, łącznie z opcją;

2)zmiany cen w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym

przedmiot umowy; 3)zmiany osób reprezentujących strony w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych

okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne); 4)zmiany danych

teleadresowych zapisanych w umowie; 5)zgłoszenia do serwisowania dodatkowych systemów sygnalizacji

alarmu pożarowego i dźwiękowych systemów ostrzegawczych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.dzp.pg.gda.pl
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Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Politechnika Gdańska, Dział

Zamówień Publicznych, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, Gmach Główny Skrzydło B, pokój

214.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  04.07.2012

godzina 13:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233

Gdańsk, Gmach Główny Skrzydło B, pokój 214.

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 żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

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

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

5 z 5 2012-06-22 11:44


