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Gdańsk: Wykonanie projektu i na jego podstawie wykonanie prac remontowych 

dotyczących branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz instalacji sieci 

komputerowej LAN pomieszczeń należących do Wydziału Fizyki Technicznej i 

Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. 

Numer ogłoszenia: 115080 - 2013; data zamieszczenia: 22.03.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki 

Stosowanej , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 13 10, 

faks +48 58 347 28 21. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.pg.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu i na jego 

podstawie wykonanie prac remontowych dotyczących branży budowlanej, elektrycznej, 

sanitarnej oraz instalacji sieci komputerowej LAN pomieszczeń należących do Wydziału 

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie projektu i na jego podstawie wykonanie prac remontowych 

dotyczących branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz instalacji sieci komputerowej 

LAN pomieszczeń, należących do Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 

Politechniki Gdańskiej. Prace remontowe będą przeprowadzone w następujących 

pomieszczeniach: Cz. 1: 7 - 9 Gmach Główny Politechniki Gdańskiej (poziom 000) Cz. 2: 32 

- 35 Gmach Główny Politechniki Gdańskiej (poziom 000) Cz. 3: 10 - 12 Gmach Główny 

Politechniki Gdańskiej (poziom 000) Cz. 4: sala 403 Gmach Główny Politechniki Gdańskiej 

(poziom 400) 2.Przedmiot zamówienia określa: Etap 1 - opracowanie dokumentacji 

projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania na jej podstawie remontu ww. 

pomieszczeń (części 1 - 4) w tym: - projekt wykonawczy - branża budowlana (cz. 1 - 4) -

projekt wykonawczy - branża elektryczna (cz. 1 - 4) -projekt wykonawczy - branży sanitarnej 

http://www.dzp.pg.gda.pl/


(cz. 1 - 3) -projekt wykonawczy - branży informatycznej (cz..1 - 4) Opracowywane projekty 

powinny być podzielone na pomieszczenia wyszczególnione w programie funkcjonalno-

użytkowym tj.: pomieszczenia 7 - 9, 32 - 35, 10 - 12, oraz sala 403. Do obowiązków 

Wykonawcy należy dokonanie kompletnych uzgodnień sporządzonej dokumentacji 

projektowej z Zamawiającym. Dokumentację projektową Wykonawca sporządzi w formie 

papierowej w 3 kopiach (po 3 kopie każdego dokumentu) oraz w formie elektronicznej na 

nośniku w postaci płyt CD-R, w dwóch egzemplarzach. Etap 2 - wykonanie prac 

remontowych zgodnie z opisem przedmiotu przedstawionym w programie funkcjonalny - 

użytkowym dla poszczególnych części zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7, 45.11.11.00-9, 

45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9, 45.31.43.00-4, 45.31.43.20-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

dniach: 45. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, 

przed upływem terminu składania ofert,wadium w wysokości : dla cz. 1: 3 000,00 zł (słownie: 

trzy tysiące złotych) ,dla cz. 4: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wniesienie 

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 08.04.2013r., do 

godz. 10:00. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 

wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem koniecznym do stwierdzenia przez 

Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 2.Wadium może być 

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu - przelewem na rachunek 

bankowy - z dopiskiem Wadium do postępowania na wykonanie projektu i na jego podstawie 

wykonanie prac remontowych dotyczących branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz 

instalacji sieci komputerowej LAN pomieszczeń należących do Wydziału Fizyki Technicznej 

i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej - ZP 114.019.RB.13. 2)poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 

4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach 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) - poprzez 

zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, 

I piętro Gmachu B PG w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, w dniach od poniedziałku 

do piątku, w godz. 9:00 do 13:00. 3.Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być 

sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 1)nazwę 



oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji/poręczyciela (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji 

ubezpieczeniowej) 2)określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

dotyczy 3)kwotę 4)termin ważności 5)mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez pośrednictwa banku lub innej tego typu 

instytucji 6)być nieodwołalny, 7)obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki 

powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy PZP, 8)a 

także obejmować cały okres związania ofertą, określony w specyfikacji. 4.Zamawiający 

dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 do 4 ustawy PZP. 

5.Zamawiający zaleca dołączenie do oferty dowodu wniesienia wadium tj. odpowiednio: 

1)kopii potwierdzenia dokonania przelewu 2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kserokopię złożonego w Kwesturze PG poręczenia lub gwarancji, z adnotacją Kwestury PG o 

terminie złożenia w niej oryginału tego dokumentu 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 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 

wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty 

budowlane w istniejących budynkach na łączną kwotę co najmniej, dla cz.1: 

115 000,00 zł brutto, cz.2: 55 000,00 zł brutto, cz.3: 15 000,00 zł brutto, cz.4: 

70 000,00 zł brutto, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończył 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje 



zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone tj.: 

a)osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu 

funkcji kierownika budowy przy realizacji minimum dwóch robót 

budowlanych w istniejących budynkach na łączną kwotę co najmniej dla cz. 1: 

60 000,00 zł brutto, cz. 2: 30 000,00 zł brutto, cz. 3: 10 000,00 zł brutto, cz. 4: 

35 000,00 zł brutto. 

 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 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 spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych 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, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

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

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, 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; 

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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

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.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: Politechnika 

Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. G. Narutowicza 11/12, 

80-233 Gdańsk. 

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

ofert: 08.04.2013 godzina 09:45, miejsce: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej 

i Matematyki Stosowanej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 103. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie projektu i na jego podstawie wykonanie prac 

remontowych dotyczących branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz instalacji sieci 

komputerowej LAN pomieszczeń należących do Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki 

Stosowanej Politechniki Gdańskiej. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 

projektu i na jego podstawie wykonanie prac remontowych dotyczących branży 

budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz instalacji sieci komputerowej LAN 

pomieszczeń należących do Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 

Politechniki Gdańskiej. Prace remontowe będą przeprowadzone w następujących 

pomieszczeniach: 7 - 9 (poziom 000 Gmachu Głównego) - zgodnie z programem 

funkcjonalno - uzytkowym. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7, 45.11.11.00-

9, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9, 45.31.43.00-4, 

45.31.43.20-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie projektu i na jego podstawie wykonanie prac 

remontowych dotyczących branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz instalacji sieci 

komputerowej LAN pomieszczeń należących do Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki 

Stosowanej Politechniki Gdańskiej. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 

projektu i na jego podstawie wykonanie prac remontowych dotyczących branży 

budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz instalacji sieci komputerowej LAN 

pomieszczeń należących do Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 

Politechniki Gdańskiej. Prace remontowe będą przeprowadzone w następujących 

pomieszczeniach: 32 -35 (poziom 000 Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej) - 

zgodnie z programem funkcjonalno - użytykowym. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7, 45.11.11.00-

9, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9, 45.31.43.00-4, 

45.31.43.20-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie projektu i na jego podstawie wykonanie prac 

remontowych dotyczących branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz instalacji sieci 

komputerowej LAN pomieszczeń należących do Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki 

Stosowanej Politechniki Gdańskiej. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 

projektu i na jego podstawie wykonanie prac remontowych dotyczących branży 

budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz instalacji sieci komputerowej LAN 

pomieszczeń należących do Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 

Politechniki Gdańskiej. Prace remontowe będą przeprowadzone w następujących 

pomieszczeniach: 10 - 12 (poziom 000 Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej) - 

zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7, 45.11.11.00-

9, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9, 45.31.43.00-4, 

45.31.43.20-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonanie projektu i na jego podstawie wykonanie prac 

remontowych dotyczących branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz instalacji sieci 

komputerowej LAN pomieszczeń należących do Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki 

Stosowanej Politechniki Gdańskiej. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 

projektu i na jego podstawie wykonanie prac remontowych dotyczących branży 

budowlanej, elektrycznej oraz instalacji sieci komputerowej LAN pomieszczenia 

należącego do Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki 

Gdańskiej. Prace remontowe będą przeprowadzone w sali 403 (poziom 400 Gmachu 

Głównego Politechniki Gdańskiej) - zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7, 45.11.11.00-

9, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 45.31.12.00-2, 45.31.43.00-4, 45.31.43.20-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

 
 


