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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 B,
pok 206

Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Kędziora

E-mail:  katarzyna.kedziora@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:
Roboty budowlane związane z nadbudową budynku Wydziału Mechanicznego o jedną kondygnację,
przebudową i remontem Laboratorium Spawalnictwa i Laboratorium Obrabiarek i Procesów Technologicznych
Wydziału Mechanicznego oraz przebudową i adaptacją budynku Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych
Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa wraz z dociepleniem i przebudową elewacji części laboratoryjnej
Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Siedlickiej 1

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

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z nadbudową budynku Wydziału Mechanicznego o
jedną kondygnację, przebudową i remontem Laboratorium Spawalnictwa i Laboratorium Obrabiarek i Procesów
Technologicznych Wydziału Mechanicznego oraz przebudową i adaptacją budynku Laboratorium Maszyn i
Systemów Okrętowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa wraz z dociepleniem i przebudową elewacji
części laboratoryjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej zlokalizowane w Gdańsku-Wrzeszczu
przy ul. Siedlickiej 1 w pięciu zadaniach:
- zadanie I – Nadbudowa budynku Wydziału Mechanicznego o jedną kondygnację i przebudowa Laboratorium
Spawalnictwa i Laboratorium Obrabiarek i Procesów Technologicznych Wydziału Mechanicznego,
- zadanie II – Adaptacja budynku Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych Wydziału Oceanotechniki i
Okrętownictwa,
- zadanie III – Docieplenie budynku Wydziału Mechanicznego,
- zadanie IV – Przebudowa elewacji części laboratoryjnej Wydziału Mechanicznego,
- zadanie V - Remont pomieszczeń socjalnych w Laboratorium Spawalnictwa w budynku Wydziału
Mechanicznego.
2. Przebudową i remontem objęte zostaną nadbudowa budynku Wydziału Mechanicznego o jedną kondygnację
wraz z robotami budowlanymi w budynku głównym, a także hala Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych
Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, oraz hale Laboratorium Spawalnictwa oraz Laboratorium Obrabiarek
i Procesów Technologicznych zlokalizowanych przy budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.
Zakresem robót objęta jest elewacja budynku głównego Wydziału Mechanicznego oraz fasada i dach hal
przyległych do budynku Wydziału.
3. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmować będzie wykonanie robót w branży budowlanej,
konstrukcyjnej, sanitarnej, wentylacyjnej, klimatyzacji, elektrycznej, teletechnicznej.
4. Prace prowadzone będą w oparciu o decyzje o pozwoleniu na budowę.
5. Przedmiot zamówienia określają: opracowania projektowe i STWiORB.
6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji w wymiarze 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego robót oraz końcowego protokołu rzeczowo-finansowego.
7. Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robót. Przedmiar robót przekazany jest wyłącznie dla
ułatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu
zamówienia.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje
zamówienie.
9. Termin wykonania zamówienia: do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie później niż 31.08.2015.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45410000  
Dodatkowe przedmioty 45420000  
 45430000  
 45440000  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
 45450000  
 45320000  
 45330000  
 45310000  



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/415/051/R/13

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_kasiKK
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-142318   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 206-356109  z dnia:  23/10/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
21/10/2013  (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:
III.2.1)

Zamiast:
Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wykonał roboty
budowlane związane z przebudową,
nadbudową lub remontem budynków
użyteczności publicznej na łączną
wartość co najmniej 30.000.000
zł brutto, w tym jedną robotę
budowlaną o zakresie wykonanych
robót budowlanych porównywalnych
z przedmiotem zamówienia o
wartości co najmniej 10.000.000 zł
brutto

Powinno być:
Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał
roboty budowlane polegające na
przebudowie, nadbudowie lub
remoncie budynków użyteczności
publicznej na łączną wartość co
najmniej 30.000.000 zł brutto, w tym
co najmniej jedną robotę budowlaną
o wartości co najmniej 10.000.000
zł brutto obejmującą zakresem
wykonanych robót co najmniej
branże:budowlaną, konstrukcyjną,
sanitarną,wentylacyjną,
klimatyzacyjną, elektryczną i
teletechniczną

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)

Zamiast:
Zamawiający uzna warunek
dotyczący wiedzy i doświadczenia
za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres

Powinno być:
Zamawiający uzna warunek
dotyczący wiedzy i doświadczenia
za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wykonał roboty
budowlane związane z przebudową,
nadbudową lub remontem budynków
użyteczności publicznej na łączną
wartość co najmniej 30.000.000
zł brutto, w tym jedną robotę
budowlaną o zakresie wykonanych
robót budowlanych porównywalnych
z przedmiotem zamówienia o
wartości co najmniej 10.000.000 zł
brutto

prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał
roboty budowlane polegające na
przebudowie, nadbudowie lub
remoncie budynków użyteczności
publicznej na łączną wartość co
najmniej 30.000.000 zł brutto, w tym
co najmniej jedną robotę budowlaną
o wartości co najmniej 10.000.000
zł brutto obejmującą zakresem
wykonanych robót co najmniej
branże:budowlaną, konstrukcyjną,
sanitarną,wentylacyjną,
klimatyzacyjną, elektryczną i
teletechniczną

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

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:
25/10/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-145515
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