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Gdańsk: Dodatkowa wentylacja pomieszczeń stacji zasilającej
Laboratorium innowacyjnych technologii elektroenergetycznych i

integracji odnawialnych źródeł energii LINTE^2
Numer ogłoszenia: 351686 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki , ul. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 17 75, faks +48 58 347 17 75.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dodatkowa wentylacja pomieszczeń stacji zasilającej

Laboratorium innowacyjnych technologii elektroenergetycznych i integracji odnawialnych źródeł energii LINTE^2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty

budowlane polegające na wykonaniu dodatkowej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach stacji

zasilającej nowobudowane Laboratorium innowacyjnych technologii elektro¬energetycznych i integracji

odnawialnych źródeł energii LINTE^2, zwane dalej laboratorium Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)wykonanie

rozprowadzenia i montażu kanałów wentylacji mechanicznej z rur stalowych z wentylatorami i klapami zwrotnymi

wg dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr Z7-1 do niniejszej specyfikacji. 2)wykonanie instalacji

elektrycznych zasilających instalację wentylacyjną wg dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik Z7-2 do

niniejszej specyfikacji. 3)dostawę i montaż grzejników elektrycznych niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji

wentylacji.

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.10.00-6.

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: 21.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek w zakresie dotyczącym dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje następującymi osobami posiadającymi

wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: 1)co najmniej

1 osobą do pełnienia funkcji kierownika robót branży sanitarnej (wymagane uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 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

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności
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odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla

wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o

podstawie do dysponowania tymi osobami

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia

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.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: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy, poza sytuacjami opisanymi poniżej: 1) Termin wykonania umowy może ulec zmianie w

następstwie zajścia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności, o ile mają one wpływ na ten termin: a.

konieczność zmian w harmonogramie robót budowlanych wynikająca z harmonogramu realizacji zamówienia na

wykonanie instalacji badawczej laboratorium, objętego oddzielnym postępowaniem, b. konieczność zmian w

harmonogramie robót budowlanych wynikająca ze zmian umowy, o której mowa w rozdziale III ust. 2, c.

konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji decyzji lub pozwoleń osób

trzecich lub właściwych organów, d. konieczność oczekiwania na wprowadzenie korekt i uściśleń w rozwiązaniach

projektowych przez projektanta sprawującego nadzór autorski, e. przerwy lub przestoje w realizacji robót

budowlanych zaistniałe z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, f. ujawnienie się w trakcie realizacji umowy

innych nieprzewidzianych przeszkód fizycznych lub prawnych, g. udzielenie przez Zamawiającego zamówień

dodatkowych, jeżeli ich realizacja uniemożliwia dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania umowy. 2) Wartość

umowy i jej zakres mogą ulec zmianie, jeśli Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie robót zamiennych lub

zaniechanie części robót. Wartość umowy może ulec tylko obniżeniu o wartość robót zaniechanych, uznanych

przez strony umowy. Wprowadzenie robót zamiennych do umowy jest możliwe, jeżeli: a. jest to konieczne na

skutek ujawnienia się nieprzewidzianych przeszkód w realizacji robót budowlanych (np. ujawnienia błędów w

dokumentacji projektowej), b. pozwoli to osiągnąć lepsze parametry techniczne, funkcjonalne, użytkowe,

estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności w związku z zastosowaniem nowych

rozwiązań lub technologii budowlanych, nieznanych lub niedostępnych w momencie udzielenia zamówienia.

Wprowadzenie robót zaniechanych do umowy jest możliwe, jeżeli: c. są one następstwem robót zamiennych lub

zamówień dodatkowych, d. jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy, e. zaistniały istotne

okoliczności powodujące, że wykonanie części lub całości robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3) Lista osób przewidzianych do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych na budowie z ramienia Wykonawcy może ulec zmianie jedynie pod warunkiem, że nowy personel

posiada uprawnienia budowlane określone w rozdziale V ust. 5. 4) Wykaz części zamówienia, których wykonanie

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom może ulec zmianie jedynie pod warunkiem, że nie spowoduje

to zmian innych istotnych warunków wykonania zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.dzp.pg.gda.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Projektu

LINTE^2;Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. Sobieskiego 7, pok. 32, 80-216 Gdańsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2012

godzina 09:45, miejsce: Biuro Projektu LINTE^2; Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul.

Sobieskiego 7, pok. 32, 80-216 Gdańsk..

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
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Europejskiej: Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu inwestycyjnego Laboratorium innowacyjnych

technologii elektroenergetycznych i integracji odnawialnych źródeł energii - LINTE^2 (Program Operacyjny

Innowacyjna Gospodarka, umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.12.2009 nr POIG 02.01.00-22-083/09).

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
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