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Gdansk: Przedmiotem zamowienia jest remont i modernizacja sal i pomieszczen w zakresie 
instalacji wentylacyjnej oraz remont posadzki na korytarzu, w budynku Wydziatu 
Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Jana Sobieskiego 7 w Gdahsku - Wrzeszczu 
Numer ogtoszenia: 107797 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014 
OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe. 

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego. 

SEKCJAI: ZAMAWIAJACY 

1.1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdahska, Wydziat Elektrotechniki i Automatyki, ul. 
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 17 75, faks +48 58 347 
17 75. 

• Adres strony internetowej zamawiajacego: www.pg.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

II. l) OKRESLENIE PRZEDMIOTU Z A M 6 W I E N I A 

II.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Przedmiotem zamowienia jest 
remont i modernizacja sal i pomieszczen w zakresie instalacji wentylacyjnej oraz remont 
posadzki na korytarzu, w budynku Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Jana 
Sobieskiego 7 w Gdarisku - Wrzeszczu. 
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11.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane. 

11.1.4) OI<reslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przednniot 
zannowlenia w zakresie instalacji wentylacji zostat podzielony na trzy zadania t j . A 
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta sal wyktadowych -
numery pomieszczen: H l l n , Hl la, H l l b i Hl lc . B Wentylacja nawiewna sali komputerowej 
nr EM-02 zaadaptowana do wspotpracy z istniejqcq instalacjq wywiewnq pomieszczenia. C 
Wentylacja wyciqgowa istniejqcego okapu w pomieszczeniu kuchennym bufetu i instalacja 
wyciqgowa szatni z okresleniem nawiewow kompensacyjnych do pomieszczen. W zwiqzku z 
montazem projektowanych uktadow wentylacyjnych konieczne b^dzie wykonanie 
nastQpujqcych prac budowlanych: czasowy demontaz paneli blaszanych sufitow 
podwieszonych w korytarzach pomiedzy wentylatorowniq i salq komputerowq nr EM-02 
oraz w samej sali, dIa umozliwienia wykonania projektowanych prac instalacyjnych, 
przekucia otworow w scianach murowanych na parterze oraz wylewce stropowej pomiedzy 
parterem i I pi^trem dIa przeprowadzenia projektowanych przewodow wentylacyjnych. 
Przedmiot zamowienia zwiqzany z remontem posadzki na korytarzu obejmuje: demontaz 
posadzki z ptytek PCV na korytarzu o powierzchni 40,98 m2 wraz z listwami przysciennymi, 
zagruntowanie podtoza pod wylewk^ z masy samopoziomujacej, wykonanie wylewki z masy 
samopoziomujacej pod utozenie wyktadziny termozgrzewalnej, utozenie wyktadziny 
homogenicznej termozgrzewalnej grubosci 2 mm z zabezpieczeniem powierzchni 
preparatem poliuretanowym, wywoz i utylizacjQ materiatow porozbiorkowych na 
wysypisku. 

i 

11.1.6) Wspolny Stownik Zamowien (CPV): 45.11.13.00-1, 45.33.12.00-8, 45.31.12.00-1, 
45.43.21.11-5. 

11.1.7) Czy dopuszcza siQ ztozenie oferty czQSciowej: nie. 

11.1.8) Czy dopuszcza si? ztozenie oferty wariantowej: nie. 

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75. 

SEKCJA ill: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III. l) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiajqcy w niniejszym postepowaniu zqda od 
Wykonawcow wniesienia wadium. 2. Wadium Wykonawca wnosi przed uptywem terminu 
sktadania ofert. 3. Przyst^pujqc do postepowania Wykonawca zobowiqzany jest wniesc 
wadium w wysokosci 10.000,00 PIN. 4. Wadium moze bye wniesione w jednej lub kilku 
nastQpujqcych formach: a) w pieniqdzu; b) w por^czeniach bankowych lub por^czeniach 
spotdzielczej kasy oszcz^dnosciowo - kredytowej, z tym ze por^czenie kasy musi bye 
por^czeniem pieni^znym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwaranejach 
ubezpieczeniowych; e) w por^ezeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Ageneji Rozwoju 
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Przedsi^biorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

111.2) ZALICZKI 

111.3) WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEtNIANIA TYCH WARUNKOW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzlatalnosci lub czynnosci, jezeli 
przepisy prawa naktadaj^ obowi^zek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

o Dziatalnosc prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamowienia nie 
wymaga posiadania specjalnych uprawnieh. 

• III.3.2) Wiedza i doswiadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

o Zamawiajqcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca ubiegajqcy s\q o 
zamowienie: Wykaze, ze wykonat w okresie ostatnich pi^ciu lat przed uptywem 
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzlatalnosci jest krotszy - w 
tym okresie, minimum dwie roboty budowlane w zakresie instalacji 
wentylacyjnej na tqczng kwot^ nie mniejszq niz 400 000,00 PLN brutto. 

• III.3.3) Potencjat techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

o Zamawiajqcy nie wyznacza szczegotowego warunku w zakresie dysponowania 
przez WykonawcQ odpowiednim potencjatem technicznym. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

o Zamawiajqcy uzna warunek dotyczqcy dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamowienia za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub 
b^dzie dysponowat osobami, ktore b^dq uczestniczyc w wykonywaniu 
zamowienia, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia t j . : osobg do 
petnienia funkcji kierownika budowy, ktora b^dzie uczestniczyta w wykonaniu 
zamowienia, posiadajqcq uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w branzy 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen; osobq do petnienia funkcji 
kierownika robot branzy instalacyjnej, posiadajqcg uprawnienia w specjalnosci 
sieci, instalacje wentylacji bez ograniczen; osobq do petnienia funkcji kierownika 
robot branzy elektrycznej posiadajqcq uprawnienia w specjalnosci sieci, 
instalacje elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczen; 
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• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

o Zamawiajqcy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ^ DOSTARCZYC 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W 
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 
USTAWY 

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawcy warunkow, o ktorych mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu 
nalezy przedtozyc: 

• wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi^ciu lat przed uptywem 
terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a 
jezeli okres prowadzenia dzlatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatqczeniem dowodow dotyczqcych 
najwazniejszych robot, okreslajqcych, czy roboty te zostaty wykonane w sposob 
nalezyty oraz wskazujqcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidtowo ukohczone; 

• wykaz osob, ktore b^dq uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci 
odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doswiadczenia i wyksztatcenia niezb^dnych do wykonania zamowienia, a takze 
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjq o podstawie do 
dysponowania tymi osobami; 

• oswiadczenie, ze osoby, ktore b^dq uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, 
posiadajq wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajq obowiqzek posiadania 
takich uprawnieh; 

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, nalezy przedtozyc: 

• oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
• aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

dzlatalnosci gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uptywem terminu 
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie 
zamowienia albo sktadania ofert; 

111.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych 

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedktada: 
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III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe 'ub miejsce zamieszkania 
potwierdzajqcy, ze: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w 
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczqce przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej 

• lista podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, 
ze nie nalezy do grupy kapitatowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

l.Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentu, o ktorym mowa w pkt. 4.3.1, zastepuje sie 
je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie, w ktorym okresia sie takze osoby uprawnione 
do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wtasciwym organem sqdowym, 
administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem. 2.0pcjonalnie, jesli wystepuje petnomocnik, 
petnomocnictwo dIa osoby reprezentujqcej w niniejszym postepowaniu Wykonawce lub 
petnomocnictwo dia osoby lub podmiotu reprezentujqcego kilku Wykonawcow 
sktadajqcych oferte wspoinq zawierajqce zakres rzeczowy i termin jego waznosci, zgodnie z 
art. 23 ust.2 ustawy. 3. Opcjonalnie, pisemne zobowiqzanie podmiotu{6w) do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamowienia (w przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegac na wiedzy i 
doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub 
zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego 
tqczqcych go z nimi stosunk6w).4.0ferta wspolna Wykonawcow: 4.1 Wykonawcy 
zamierzajqcy wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia (np. konsorcjum) zobowigzani 
sq do ustanowienia petnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postepowaniu, 
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia 
publicznego. Petnomocnictwo musi bye udzielone w formie pisemnej i wskazywac w 
szczegolnosci: a. postepowanie o zamowienie publiczne, ktorego dotyczy, b. Wykonawcow 
wspolnie ubiegajacych sie o zamowienie, c. ustanowionego petnomocnika, d. zakres jego 
umoeowania. Petnomocnictwo musi bye podpisane w imieniu wszystkich Wykonawcow 
ubiegajqeych sie o udzielenie zamowienia przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczeh 
woli wymienione we wtasciwym rejestrze lub ewidencji dzlatalnosci gospodarczej 
Wykonawcy. 4.2 Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia w formularzu 
oferty jak i w innych dokumentach powotujqcych sie na Wykonawce, w miejscu np. nazwa i 
adres Wykonawcy, winni wpisac dane dotyczqce wszystkich Wykonawcow, a nie ich 
petnomocnika. 4.3 Aby podmioty wystepujqce wspolnie spetniaty warunki wymagane od 
Wykonawcow: Kazdy z tych podmiotow musi wykazac brak podstaw do wykluczenia z 
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postepowania o udzielenie zamowienia. Dol<umenty opisane w rozdziale VI specyfikacji w 
pkt. 2 i 3 na potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o 
udzielenie zamowienia kazdy podmiot sktada z osobna. tqcznie (wspolnie) te podmioty 
muszq spetniac warunki, o ktorych mowa w rozdz. V pkt. 1 specyfikacji Dokumenty opisane 
w rozdz. VI specyfikacji w pkt. 1 specyfikacji, ktore nalezy ztozyc na potwierdzenie 
spetnienia warunkow, o ktorych mowa w rozdz. V specyfikacji pkt. 1, podmioty sktadajq 
wspolnie lub kazdy z osobna. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkow udziatu w 
postepowaniu, kazdy podmiot sktada z osobna lub jedno wspolnie. Dokumenty dotyczqce 
poszczegolnych podmiotow, powinny bye podpisane odpowiednio przez osoby uprawnione 
do reprezentowania tych podmiotow, ktorych dotyczq. Dokumenty, wspolne dIa wszystkich 
podmiotow, powinny bye podpisane przez petnomocnika lub wszystkich Wykonawcow 
wspolnie ubiegajqcych sie o zamowienie. 4.4 Oferta winna bye podpisana przez kazdego z 
Wykonawcow wystepujqeyeh wspolnie lub upowaznionego przedstawiciela - petnomocnika, 
by prawnie zobowiqzywata wszystkich Wykonawcow. 4.5 Podmioty wystepujqce wspolnie 
ponoszq solidarnq odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie 
zobowiqzah. 

» ' •:> 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.l) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniezony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje sie istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, 
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczaine zmiany postanowieh umowy oraz okreslenie warunkow zmian 

1. Zmiana umowy moze bye dokonana tyiko za zgodq obu Stron. 2. Wszystkie zmiany 
umowy dokonywane sq w formie pisemnej i muszq bye podpisane przez upowaznionych 
przedstawicieli obu Stron. 3. Zamawiajgey dopuszcza mozliwosc zmian dotyczqeych 
postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano 
wyboru Wykonawcy, dotyczqcych: Terminu Termin zakohczenia przedmiotu zamowienia 
ustalony w umowie moze ulee zmianie w przypadku wystqpienia jednej z nizej 
wymienionych okolicznosci pod warunkiem, ze ma ona wptyw na termin realizacji catego 
przedmiotu umowy. Okolicznosci mogqce spowodowac zmiane terminu mogg wynikac z: a) 
przestojow i opoznieh zawinionych przez Zamawiajacego, b) dziatania sity wyzszej (np. kleski 
zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), c) warunkow atmosferycznych 
uniemozliwiajqcych lub utrudniajqcych wykonywanie robot - fakt ten musi miec 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi bye potwierdzony przez inspektora nadzoru, 
d) konieeznosei oczekiwania na wprowadzenie przez projektanta korekt i uscisleh w 
rozwiqzaniach projektowych, e) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

z8 2014-05-20 11:04 



otwierdzenie opubiii<owania ogtoszenia w BZP na portalu UZP... 

niezidentyfikowanej przeszkody, f) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
nieprzewidzianych przeszkod formaino - prawnych, g) realizacji zamowien dodatkowych, 
robot zamiennych lub zaniechania cz^sci robot. W okolicznosciach wyzej wymienionych 
Strony ustalajq nowe terminy umowne, z tym ze wielkosc zmian musi bye powiqzana z 
przyczynq jaka je spowodowata. Wydtuzenie terminu obowiqzywania umowy naktada na 
Wykonawce obowiqzek przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego 
wykonania umowy, z zachowaniem ciqgtosci zabezpieczenia i jego wymaganej wysokosci. 
Zakresu i wartosci umowy Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartosci umowy 
mogq bye roboty zamienne lub zaniechane. Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe, 
jesli: a) jest korzystne dIa Zamawiajacego na etapie realizacji umowy lub przyniesie 
korzystne skutki w okresie eksploatacji przedmiotu umowy, b) stato sie konieczne na skutek 
ujawnienia sie przeszkod w budynku lub w gruncie, lub btedow w dokumentacji 
projektowej, c) pozwolq osiqgnqc lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od 
przyjetych w dokumentacji projektowej, d) dotyczq zastosowania nowych technologii 
nieznanych Zamawiajqcemu i niedostepnych w momencie zawarcia umowy. Wprowadzenie 
robot zaniechanych jest mozliwe, jesli: a) sq one nastepstwem zleconych zamowien 
dodatkowych, b) koniecznosc rezygnacji z tych robot jest niezbedna dIa prawidtowego 
wykonania przedmiotu umowy, c) zaistniaty istotne zmiany okolicznosci powodujqce, ze 
wykonanie czesci robot nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto 
przewidziec w chwili zawarcia umowy. Wartosc robot zaniechanych zostanie ustalona na 
podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zmiany stawki VAT Wynagrodzenie 
Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku obnizenia lub podwyzszenia stawki VAT w 
przypadku zmiany obowiqzujqcych przepisow. Zaptata zostanie dokonana z uwzglednieniem 
stawki VAT obowiqzujqcej w dniu wystawienia faktury. Zmian osob, ktore bedg uczestniczyc 
w wykonywaniu zamowienia W przypadku wystqpienia konieeznosei zmiany osob, ktore 
bedq uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, Strony majq prawo do wprowadzenia tej 
zmiany w umowie pod warunkiem, ze nowe osoby b^d^ spetniaty warunki, jakie okreslit 
Zamawiajqcy, t j . posiadajg takie uprawnienia ii doswiadczenie jak osoby wskazane w ofercle. 
Wykonawca z wtasnej inicjatywy zaproponuje zastepstwo osoby w przypadku wypadku, 
dtugotrwatej choroby, smierei, lub innej istotnej przyczyny uniemozliwiajqcej prace 
ktorejkolwiek z osob. Zamawiajqcy moze zqdac zmiany, jezeli stwierdzi, ze osoba nie 
wywiqzuje sie z obowiqzkow wynikajqcych z umowy. Zmian osob reprezentujqcych strony 
umowy W przypadku zmian osob uprawnionych do reprezentowania Zamawiajacego lub 
Wykonawcy, Strony dokonajq stosownych zmian w umowie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow 
zamowienia: www.dzp.pg.gda.pl 
Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Politechnika 
Gdahska, Wydziat Elektrotechniki i Automatyki, ul. J. Sobieskiego 7, 80-216 Gdahsk -
Wrzeszcz pok. 30. 

IV.4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 
09.06.2014 godzina 11:45, miejsce: Politechnika Gdahska, Wydziat Elektrotechniki i 
Automatyki, ul. J. Sobieskiego 7, 80-216 Gdahsk - Wrzeszcz pok. 30. 
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otwierdzenie opublikowania ogloszenia w BZP na portalu UZP... 

IV.4.5) Termin zwi^zania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania 
ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje s\q uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w 
przypadku nieprzyznania srodkow pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegajqcych zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez pahstwa cztonkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na 
sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: nie 

—Zalqczniki: 
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