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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Politechnika Gdańska Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. G. Narutowicza 11/12

Miejscowość:  Gdańsk Kod pocztowy:  80-233 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Politechnika Gdańska, Gmach
Główny, Skrzydło B, pok 206

Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Mścichowska

E-mail:  katsiedl@pg.gda.pl Faks:  +48 583472913

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.pg.gda.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Modernizacja, adaptacja i przebudowa na sale seminaryjne pomieszczeń nr 112, 114 i 119, powstałych po
bibliotece i czytelni w budynku Chemii A Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym w Gdańsku – Wrzeszczu przy
ul. G. Narutowicza 11/12

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, adaptacja i przebudowa na sale seminaryjne pomieszczeń nr 112,
114 i 119, powstałych po bibliotece i czytelni w budynku Chemii A Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym w
Gdańsku – Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12
Budynek Chemii A jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem
969 (dawniej 828) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 30.04.1979 r. – jako
część zespołu zabudowy Politechniki Gdańskiej. Budynek składa się z korpusu głównego – zorientowanego
na osi południowy-wschód – północny-zachód, dwóch skrzydeł usytuowanych od południowego-zachodu oraz
Sali audytoryjnej od północnego wschodu. Część adaptowana w ramach niniejszego zadania remontowo-
budowlanego, znajduje się na I piętrze w korpusie głównym (projektowane sale i korytarz) oraz na parterze
(korytarz ze schodami bocznymi), a także w piwnicy (projektowana wentylatornia).
Uwaga
W projekcie użyto nazw własnych dotyczących instalacji słaboprądowych [ SAP, SSWiN, DSO], gdyż w budynku
CHEMII A zamontowany jest system sygnalizacji pożaru firmy ARITECH BV, system DSO firmy ULTRAK
systemu SINAPS, oraz system sygnalizacji włamania i napadu firmy SATEL. W remontowanym obiekcie należy
zastosować rozwiązania kompatybilne z tymi systemami.
Dane dotyczące wykorzystania pomieszczeń objętych remontem :
Pomieszczenie nr 112 biblioteki i czytelni łączy się funkcjonalnie w jednoprzestrzenną salę Audytoryjną. Sala
będzie mogła pomieścić łącznie 112 osób. Projektuje się wariantowo możliwość podziału pomieszczenia na
dwie sale: audytoryjną (na 72 studentów + wykładowca) i seminaryjną
(na 28 studentów + wykładowca) .
Pomieszczenie nr 119 adaptuje się na salę seminaryjną na 25 osób.
Pomieszczenie nr 114 adaptuje się na salę egzaminacyjno-konsultacyjną dla 8 osób.
Prace remontowe mają doprowadzić remontowaną część budynku do właściwego stanu technicznego,
estetycznego i poprzez modernizację dostosować do funkcji nowoczesnej techniki multimedialnego przekazu.
Przedmiot zamówienia określa:
1.projekt budowlany sporządzony przez pracownię projektową Czernichowski Firma Projektowa ul. Stolarska
4c/4, 80-883 Gdańsk.
2. projekt budowlano-wykonawczy sporządzony przez pracownię projektową Czernichowski Firma Projektowa
ul. Stolarska 4c/4, 80-883 Gdańsk, opracowany w częściach:
- projekt budowlano-wykonawczy – architektura i konstrukcja
- projekt budowlano-wykonawczy – instalacje sanitarne
- projekt budowlano-wykonawczy – instalacje elektryczne
- projekt budowlano-wykonawczy – instalacje sygnalizacji pożaru i DSO
- projekt budowlano-wykonawczy – instalacje telekomunikacyjne
- projekt budowlano-wykonawczy – instalacje sygnalizacji włamania i napadu
- projekt budowlano-wykonawczy – instalacje multimedialne
3. STWIORB
Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robót wyłącznie jako materiał pomocniczy, który nie stanowi
opisu przedmiotu zamówienia.
Przedmiar składa się z następujących elementów:
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1. Roboty ogólnobudowlane
2. Roboty sanitarne
3. Roboty elektryczne
4. Roboty teletechniczne – SSAP i DSO
5. Roboty teletechniczne – telekomunikacyjne
6. Roboty teletechniczne – SSWiN
7. Orurowanie multimediów
UWAGI
1. Przedmiar robót przekazany jest celem ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu
ofertowego.
2. Roboty budowlane prowadzone będą w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się m.in. w rozdz. III SIWZ (specyfikacji istotnych warunków
umowy) oraz załącznikach do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45421000  
Dodatkowe przedmioty 45311000  
 45331000  
 45110000  
 45430000  
 45442000  
 45223000  
 45262000  
 45261000  
 45312000  
 45317000  
 45321000  
 45324000  
 45332000  
 45343000  
 45432000  



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

4 / 6

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/99/051/R/13

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_kasiaa
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-040508   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 060-099873  z dnia:  26/03/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
22/03/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Zamiast:

UWAGA
Z zakresu przedmiotu zamówienia
wyłączono dostawę i montaż
urządzeń multimedialnych oraz
oprzewodowanie do tych urządzeń
[zakres zamówienia obejmuje
ułożenie korytek i rurek do tych
instalacji].

Powinno być:

UWAGA
Z zakresu przedmiotu zamówienia
wyłączono dostawę i montaż
urządzeń multimedialnych oraz
oprzewodowanie do tych urządzeń
[zakres zamówienia obejmuje
ułożenie korytek i rurek do tych
instalacji] a także dostawę krzeseł,
stołów i szafek wbudowanych,
tablic, ekranów akustycznych
określonych w punkcie 5.1.6. opisu
projektu budowlanego i projektu
budowlano-wykonawczego oraz
kotar o wymiarach 180x330 cm x 3
szt, 250x330 cm x 6 szt określonych
w punkcie 5.1.4. opisu projektu
budowlanego i projektu budowlano-
wykonawczego.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
07/05/2013   Godzina: 09:45
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
20/05/2013   Godzina: 09:45
(dd/mm/rrrr)
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
07/05/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
20/05/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/04/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-056415
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