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12/07/2014 S132 Pahstwa czlonkowskie - Roboty budowlane - Ogloszenie o 
zamowieniu - Procedura otwarta 
I.II.III.IV.VI. 

Polska-Gdahsk: Roboty murarskie i murowe 
2014/S 132-235280 

Ogtoszenie o zamowieniu 
Roboty budowlane 

Dyrektywa 2004/18/WE 

Sekcia I: Instvtucia zamawiaiaca 
1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 

Politechnika Gdahska 
ul. Narutowicza 11/12 
Osoba do kontaktow: Zbigniew Zglenicki 
80-233 Gdansk 
POLSKA 
Tel.: +48 583471775 
E-mail: zbicki@pg.gda.pl 
Faks:+48 583471775 
Adresy internetowe: 
Ogolny adres instytucji zamawiaj^cej: www.pg.gda.pl 
Wi^cej informacji mozna uzyskac pod adresem: Powyzszy(-e) punkt 
(-y) kontaktowy(-e) 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace 
dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupow) 
mozna uzyskac pod adresem: Powyzszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu 
nalezy przesytac na adres: Powyzszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

1.2) Rodzaj instytucji zamawiaj^cej 
Inna: Uczelnia publiczna 

1.3) Gtowny przedmiot lub przedmioty dziatalnosci 
Edukacja 

1.4) Udzielenie zamowienia w imieniu innych instytucji zamawiaj£icych 
Instytucja zamawiaj^ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji 
zamawiaj^cych: nie 

Sekcia II: Przedmiot zamowienia 

11.1) Opis 
11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez instytucji zamawiaj£(c^: 

Przedmiotem zamowienia jest remont korytarza oraz schodow na 
poziomie 100 w budynku Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki przy ul. 
Narutowicza 11/12 w Gdahsku - Wrzeszczu. 

11.1.2) Rodzaj zamowienia oraz lokalizacja robot budowlanych, miejsce 
realizacji dostawy lub swiadczenia ustug 
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Roboty budowlane 
Gtowne miejsce lub lokalizacja robot budowlanych, miejsce realizacji 
dostawy lub swiadczenia ustug: Politechnika Gdahska, Wydziat 
Elektrotechniki i Automatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk. 
Kod NUTS PL634 

11.1.3) Informacje na temat zamowienia publicznego, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupow (DSZ) 
Ogtoszenie dotyczy zamowienia publicznego 

11.1.4) Informacje na temat umowy ramowej 
11.1.5) Krotki opis zamowienia lub zakupu 

1. Przedmiotem zamowienia jest remont korytarza oraz schodow na 
poziomie 100 w budynku Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki przy ul. 
Narutowicza 11/12 w Gdahsku - Wrzeszczu. 
1.1 Zakres prac remontowych obejmuje: 
1.2.1. Roboty budowlane- korytarz i hoi przy klatce schodowej - I pi^tro. 
1.2.2. Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych. 

; 2. Przedmiot zamowienia okresia dokumentacja techniczna, na ktor^ 
sktedajq si^: 

, a) projekt budowlany, 
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 
(STWIORB). 

11.1.6) Wspolny Stownik Zamowien (CPV) 
45262500, 45111300, 45311200, 45320000, 45410000, 45421000, 
45442100 

11.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamowien rz£idowych 
(GPA) 
Zamowienie jest obj^te Porozumieniem w sprawie zamowien rzadowych 
(GPA): nie 

11.1.8) Cz^sci 
To zamowienie podzielone jest na cz^sci: nie 

11.1.9) Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza si^ skladanle ofert wariantowych: nie 

11.2) Wielkosc lub zakres zamowienia 
11.2.1) Catkowita wielkosc lub zakres: 

1.1 Zakres prac remontowych obejmuje: 
1.2.1. Roboty budowlane- korytarz i hoi przy klatce schodowej - I pi^tro: 
a) przygotowanie powierzchni, naprawa p^kni^c, gruntowanie, 
wykonanie gtadzi dwuwarstwowych z gipsu szpachlowego, dwukrotne 
malowanie scian farb^ emulsyjn^ zmywaln^ - korytarz l-pi^tro, hoi przy 
klatce schodowej I - pi^tro, klatka schodowa (zejscie z pierwszego pi^tra 
na parter do podestu pomi^dzy I a II pi^trem i wejscie z I na II pi^tro do 
podestu pomi^dzy I a II pi^trem), 
b) przygotowanie powierzchni, naprawa p^kni^c, gruntowanie, 
wykonanie gladzi dwuwarstwowych z gipsu szpachlowego, dwukrotne 
malowanie sufitow, spodow i bokow biegow schodowych farbq 
emulsyjnq - korytarz l-pi^tro, hoi przy klatce schodowej I - pi^tro, klatka 
schodowa (zejscie z pierwszego pi^tra na parter do podestu pomi^dzy I 
a II pi^trem i wejscie z I na II pi^tro do podestu pomi^dzy I a II pi^trem), 
c) przygotowanie powierzchni, gruntowanie i dwukrotne malowanie 
lamperii scian farb^ ftalow^ -korytarz l-pi^tro, hoi przy klatce schodowej 
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I - pi^tro, klatka schodowa (zejscie z pierwszego pi^tra na parter do 
podestu pomi^dzy I a II pi^trem i wejscie z I na II pi^tro do podestu 
pomi^dzy I a II pi^trem), 
d) przygotowanie powierzchni, dwukrotne malowanie farbq ftalowq 
balustrad schodowych i pochwytow drewnianych 4 - biegi, 
e) demontaz drzwi dwuskrzydtowych (skrzydte z oscieznic^) pomi^dzy 
holem klatki schodowej - l-pi^tro a korytarzem I - pi^tro, 
f) wymian^ drzwi z oscieznicami - skrzydio drzwiowe 90x205 
wewn^trzne z plyty wiorowej otworowej, okleina naturalna w kolorze buk, 
wyposazone w 2 zamki, oscieznica regulowana dostosowana do 
grubosci scian z opaskami w kolorze skrzydia - 9 kpl, wraz z 
dostosowaniem wymiarow otworow drzwiowych do nowych drzwi oraz 
wzmocnieniem nadprozy, 
g) drobne naprawy, czyszczenie i impregnacja posadzki lastriko - hoi 
przy klatce schodowej - I - pi^tro, 
h) skucie istniej^cego cokolika z uzupelnieniem tynku- posadzka -
korytarz, 
i) wyrownanie, wypoziomowanie istniej^cych stopni schodowych i 
podstopni, ulozenie wyktadziny PCV zgrzewalnej homogenicznej gr. 2 
mm trudnoscieralnej na stopniach oraz korytarzu, wywiniecie na scian^ 
wys. 10 cm z wykonaniem wylewki z zaprawy samopoziomuj^cej wraz z 
zabezpieczeniem wyktadziny srodkami poliuretanowymi do wykladzin, 
j) montaz listew progowych aluminiowych - pomi^dzy korytarzem a 
pomieszczeniami oraz odbojow drzwiowych, 
k) demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementow wiszacych 
na scianach (tablice informacyjne, tabliczki identyfikacyjne przy 
drzwiach) w zakresie niezb^dnym do remontu scian oraz montaz po 
zakohczeniu prac, 
I) wykonanie niezb^dnych przebic i uzupetnieh otworow, 
m) wykonanie prac zabezpieczaj^cych, 
n) usuni^cie z budynku, wywoz na wysypisko i utylizacje wszystkich 
materia^ow porozbiorkowych. 
1.2.2. Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych: 
o) wykonanie prac zabezpieczaj^cych, 
p) wymiana opraw oswietleniowych natynkowych 2x36W - holl przy 
klatce schodowej - I -pi^tro oraz polpietra na klatce schodowej - 6 kpl, 
oprawy nalezy zamontowac w odiegtosci ok. 1,00 m ponizej sufitu, 
q) wymiana 2 szt. drzwiczek rewizyjnych w istniej^cych rozdzielnicach 
elektrycznych na nowe (drzwiczki biate stalowe malowane proszkowo 
zamykane na zamek z kluczykiem) - holl przy klatce schodowej - I 
pi^tro, 
r) wymiana osprz^tu elektrycznego (wyt^czniki, gniazda elektryczne ) -
holl przy klatce schodowe - l-pi^tro, 
s) wykucie bruzd, demontaz i schowanie w bruzdach istniejqcych 
przewodow natynkowych na remontowanych scianach, 
t) wykonanie remontu instalacji elektrycznej korytarza - I - pi^tro 
zgodnie z zat^czonym projektem, 
u) usuni^cie z budynku, wywoz na wysypisko i utylizacje wszystkich 
materialow porozbiorkowych, 
v) wykonanie niezb^dnych pomiarow instalacji elektrycznych zgodnie z 
obowi^zujqcymi przepisami. 
Szacunkowa wartosc bez VAT: 76 978 PLN 
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11.2.2) Informacje o opcjach 
Opcje: nie 

11.2.3) Informacje o wznowieniach 
Jest to zamowienie podlegaj^ce wznowieniu: nie 

II. 3) Czas trwania zamowienia lub termin realizacji 
w dniach: 45 (od udzielenia zamowienia) 

Sekcia III: Informacje o charakterze prawnym. ekonomicznym, finansowym i 
technicznym 

III. 1) Warunki dotyczace zamowienia 
111.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 

1. Zamawiaj^cy w niniejszym postepowaniu z^da od Wykonawcow 
wniesienia wadium. 
2. Wadium Wykonawca wnosi przed uplywem terminu sktadania ofert. 
3. Przyst^puj^c do post^powania Wykonawca zobowi^zany jest wniesc 
wadium w wysokosci 2000, 00 PLN. 

, 4. Wadium moze bye wniesione w jednej lub kilku nast^puj^cych 
formach: 

, a) w pieni^dzu; 
b) w por^czeniach bankowych lub por^czeniach spotdzielczej kasy 
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze por^czenie kasy musi bye 
por^czeniem pieni^znym; 
e) w gwarancjach bankowych; 
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) w poreezeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr42, poz. 275). 
5. Wptata wadium musi bye wniesiona w PLN. 

111.1.2) Gtowne warunki finansowe i uzgodnienia ptatnicze i/lub odnieslenle 
do odpowiednich przepisow je regulujeicych: 
1. Wykonawca za wykonane roboty wystawi faktur^ koheow^. 
2. Termin ptatnosci wynosi 30 dni liez^c od daty dostarczenia do 
siedziby Zamawiaj^cego prawidtowo wystawionej faktury wraz z 
kompletem dokumentow rozliczeniowyeh oraz oswiadezeh, o ktorych 
mowa § 7 ust. 20 umowy. Za termin zaptaty przyjmuje si^ dzieh 
dokonania przez Zamawiajqcego przelewu srodkow finansowych na 
rachunek Wykonawcy. 
3. Zamawiaj^cy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, pod warunkiem 
uprzedniego przedstawienia przez Wykonawcy dowodow zaptaty, o 
ktorych mowa w u§ 7 ust. 21 umowy, wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom, oraz dalszym podwykonawcom, bior^eym udziat w 
realizacji odebranych robot budowlanych. Wykonawca b^dzie je 
przedktadat do kazdej faktury. 
4. Zamawiaj^cy ma prawo do wstrzymania ptatnosci ealej lub cz^sci 
naleznosei bez konieeznosei zaptaty odsetek z tego tytutu, jezeli: 
1) powstal spor w kwestii jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie 
maj^eej wptyw na wynagrodzenie; 
2) Zamawiajqey powzi^t wiadomosc, iz Wykonawca nie zaptacit 
naleznego wynagrodzenia swoim podwykonawcom oraz iz 
wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom nie zostato 
zaptaeone. 
5. Podstaw^ ustalania wartosei wykonanych robot i sporz^dzenia 
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protokotu odbioru jest kosztorys ofertowy Wykonawcy, sporz^dzony 
zgodnie z zasadami kosztorysowania, w formie szczegotowego wydruku 
przekazany Zamawiaj^cemu w momencie zawarcia umowy. 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest i pozostaje 
wynagrodzeniem ryczattowym. 
6. Podstaw^ do wystawienia faktury jest protokot odbioru kohcowego 
zatwierdzony przez komisje odbiorow^ Zamawiaj^cego po zakohczeniu 
catosci prac obj^tych niniejsz^ umow^. 
7. Rozliczenia mi^dzy Zamawiajqcym a Wykonawcq prowadzone b^d^ 
w polskich ztotych. 
8. Zamawiaj^cy z ptatnosci przysluguj^cych Wykonawcy moze 
regulowac naleznosei przystugujqce podwykonawcom, ktorzy za zgod^ 
Zamawiaj^cego bior^ udziat w realizacji przedmiotu umowy, jesli 
otrzyma zawiadomienie o braku zaptaty przez Wykonawcy bezspornej i 
wymagalnej kwoty za roboty budowlane wykonane przez danego 
podwykonawc^. W tym celu Zamawiajqcy wezwie Wykonawcy do 
wykonania obowiqzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym czasie 
ureguluje wymagaln^ naleznosc na rzecz danego podwykonawcy 
potr^caj^c jq z wynagrodzenia Wykonawcy. Do ustalenia wymagalnosci 

- kwoty niezb^dne jest przedtozenie przez podwykonawcy protokotu 
odbioru robot budowlanych sporz^dzonego pomiydzy VVykonawc^ a 
podwykonawcq i faktury wystawionej przez podwykonawcy dia 
Wykonawcy. W przypadku dalszych podwykonawcow niezbydne jest 
przedtozenie protokotow odbioru rowniez pomiydzy podwykonawcy i 
dalszym podwykonawcy i faktury wystawionej przez dalszego 
podwykonawcy podwykonawcy. 

III.1.3) Forma prawna, jaky musi przyjyc grupa wykonawcow, ktorej 
zostanie udzielone zamowienie: 
Oferta wspolna Wykonawcow 
1. Wykonawcy zamierzajycy wspolnie ubiegac siy o udzielenie 
zamowienia (np. konsorcjum) zobowiyzani sy do ustanowienia 
petnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postypowaniu, albo 
reprezentowania w postypowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamowienia publicznego. 
Petnomocnictwo musi bye udzielone w formie pisemnej i wskazywac w 
szczegolnosci: 
a) postypowanie o zamowienie publiczne, ktorego dotyczy, 
b) Wykonawcow wspolnie ubiegajycych siy o zamowienie, 
c) ustanowionego petnomocnika, 
d) zakres jego umocowania. 
Petnomocnictwo musi bye podpisane w imieniu wszystkich Wykonawcow 
ubiegajycych siy o udzielenie zamowienia przez osoby uprawnione do 
sktadania oswiadezeh woli wymienione we wtasciwym rejestrze lub 
ewidencji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy. 
2. Wykonawcy wspolnie ubiegajyey siy o udzielenie zamowienia w 
formularzu oferty jak i w innych dokumentach powotujyeych siy na 
"Wykonawcy" w miejseu np. nazwa i adres Wykonawcy, winni wpisac 
dane dotyczyce wszystkich Wykonawcow, a nie ich petnomocnika. 
3. Aby podmioty wystypujyce wspolnie spetniaty warunki wymagane od 
Wykonawcow: 
- Kazdy z tych podmiotow musi wykazac brak podstaw do wykluczenia z 
postypowania o udzielenie zamowienia. 
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Dokumenty opisane w rozdziale VI w pkt. 2 i 3 na potwierdzenie 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postypowania o udzielenie 
zamowienia kazdy podmiot sklada z osobna. 
- Lycznie (wspolnie) te podmioty muszy spetniac warunki, o ktorych 
mowa w rozdz. V pkt. 1 specyfikacji 
Dokumenty opisane w rozdz. VI w pkt. 1 specyfikacji, ktore nalezy ztozyc 
na potwierdzenie spetnienia warunkow, o ktorych mowa w rozdz. V pkt. 
1, podmioty sktadajy wspolnie lub kazdy z osobna. 
- Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkow udziatu w 
postypowaniu, kazdy podmiot sktada z osobna lub jedno wspolnie. 
Dokumenty dotyczyce poszczegolnych podmiotow, powinny bye 
podpisane odpowiednio przez osoby uprawnione do reprezentowania 
tych podmiotow, ktorych dotyczy. 
Dokumenty, wspolne dIa wszystkich podmiotow, powinny bye podpisane 
przez petnomocnika lub wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajycych 
siy o zamowienie. 
4. Oferta winna bye podpisana przez kazdego z Wykonawcow 
wystypujyeych wspolnie lub upowaznionego przedstawiciela -
petnomocnika, by prawnie zobowiyzywata wszystkich Wykonawcow. 
5. Podmioty wystypujyce wspolnie ponoszy solidarny odpowiedzialnosc 
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiyzah. 

III.1.4) Inne szczegolne warunki 
Wykonanie zamowienia podlega szczegolnym warunkom: nie 

III.2) Warunki udziatu 
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcow, w tym wymogi zwiyzane z 

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 
Informacje i formalnosei konieezne do dokonania oceny spetniania 
wymogow: I. O udzielenie zamowienia mogy ubiegac siy Wykonawcy, 
ktorzy: 
1. Spetniajy warunki okreslone w art. 22 ust.1 ustawy dotyczyee: 
a) posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub 
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajy obowiyzek ich posiadania; 
Dziatalnosc prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamowienia 
nie wymaga posiadania specjalnych uprawnieh, 
b) posiadania wiedzy i doswiadezenia; 
Zamawiajyey uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca ubiegajyey 
siy o zamowienie: 
Wykaze, ze wykonat w okresie ostatnich piyeiu lat przed uplywem 
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest 
krotszy - w tym okresie, minimum 1 roboty budowlany obejmujyey m.in. 
roboty w zakresie instalacji elektrycznych na lyczny kwoty nie mniejszy 
niz 60 000,00 PLN brutto. 
Zamawiajyey sprawdzi spelnienie tego warunku na podstawie zaiycznika 
nr 4 do SIWZ. 
c) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamowienia; 
Zamawiajyey uzna warunek dotyezyey dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonania zamowienia za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze 
dysponuje lub bydzie dysponowat osobami, ktore bydy uczestniczyc w 
wykonywaniu zamowienia, w zakresie zgodnym z przedmiotem 
zamowienia tj.: 
- osoby do petnienia funkeji kierownika budowy, ktora bydzie 
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uczestniczyla w wykonaniu zamowienia, posiadajqcy uprawnienia do 
petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do 
kierowania robotami budowlanymi w branzy konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeii; 
- osobq do petnienia funkeji kierownika robot branzy elektryeznej 
posiadaj^c^ uprawnienia w specjalnosei sieei, instalaeje elektryezne i 
elektroenergetyezne bez ograniezeh; 
Zamawiajyey sprawdzi spetnienie tego warunku na podstawie zatyeznika 
nr 5 do SIWZ. 
UWAGA: 
Zamawiajyey, okreslajye wymogi dia kazdej osoby w zakresie 
posiadanyeh uprawnieh budowlanyeh, dopuszeza odpowiadajyee im 
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wezesniej 
obowiyzujyeyeh przepisow oraz odpowiadajyee im uprawnienia wydane 
obywatelom pahstw Europejskiego Obszaru Gospodarezego oraz 
Konfederaeji Szwajearskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innyeh 
przepisow ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 

* 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadaeh uznawania kwalifikaeji 
zawodowyeh w pahstwaeh eztonkowskieh Unii Europejskiej (Dz. U. z 

- 2008 r. nr 63, poz. 394). 
d) sytuaeji ekonomieznej i finansowej. 
Zamawiajyey nie wyznaeza szezegolowego warunku w tym zakresie. 
2. Nie podlegajy wykluczeniu z postypowania o udzielenie zamowienia 
na podstawie art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy. 
Zamawiajyey sprawdzi ezy Wykonawey spetniajy powyzsze warunki na 
podstawie ztozonyeh przez VVykonaweow oswiadezeh lub dokumentow. 
Niespetnienie ehoeiazby jednego warunku spowoduje wykluezenie 
Wykonawey z postypowania. Oferty Wykonawey wykluezonego uznaje 
siy za odrzueony. 
II. WYKAZ O S W I A D C Z E N L U B D O K U M E N T O W , J A K I E M A J A 
D O S T A R C Z Y C W Y K O N A W C Y W C E L U P O T W I E R D Z E N I A 
SPELNIANIA W A R U N K 6 W UDZIALU W P O S T ^ P O W A N I U 
1. Wykonawey ubiegajyey siy o zamowienie, w eelu potwierdzenia 
spetnienia warunkow udziatu w postypowaniu, muszy wraz z oferty 
(formularz oferty wg wzoru stanowiyeego zatyeznik nr 1 do SIWZ) 
zatyezyc nizej wymienione oswiadezenia lub dokumenty: 
a) oswiadezenie o spetnieniu warunkow okreslonyeh w art. 22 ust.1 
ustawy (wg wzoru stanowiyeego zatyeznik nr 2 do SIWZ). Oswiadezenie 
musi bye podpisane przez Wykonawey. 
b) wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piyeiu lat 
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia 
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 
wartosei, daty i miejsea wykonania oraz z zatyezeniem dowodow 
dotyezyeych najwazniejszych robot, okreslajycyeh, czy roboty te zostaty 
wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujycych, czy zostaty wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo - wg wzoru 
stanowiyeego zatyeznik nr 4 do SIWZ. 
Uwaga: 
Najwazniejsze/-y roboty/-y budowlane/-y Zamawiajyey okreslit w 
warunku udziatu w postypowaniu 
c) wykaz osob, ktore bydy uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia . 
wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktore bydy uczestniczyc w 
wykonywaniu zamowienia, posiadajy wymagane uprawnienia ,(wg 
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wzoru stanowiyeego zatyeznik nr 5 do SIWZ). 
2. W eelu wykazania braku podstaw do wykluezenia Wykonawey z 
postypowania o udzielenie zamowienia w okolieznoseiaeh, o ktoryeh 
mowa w art.24 ust.1 ustawy nalezy ztozyc: 
a) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru 
stanowiyeego zatyeznik nr 3 do SIWZ); 
b) aktualny odpis z wtaseiwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrybne przepisy 
wymagajy wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluezenia w opareiu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 

^ wystawiony nie wezesniej niz 6 miesiyey przed uptywem terminu 
sktadania ofert, a w stosunku do osob fizycznycti oswiadczenie w 
zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy; 
c) aktualne zaswiadczenie wtaseiwego naezelnika Urzydu Skarbowego 
potwierdzajyce, ze Wykonawca nie zaiega z optaeaniem podatkow lub 
zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub roztozenie na raty zaiegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci 

ir wykonania decyzji wtaseiwego organu - wystawione nie wezesniej niz 3 
miesiyce przed uptywem terminu sktadania ofert; 

' d) aktualne zaswiadczenie wtaseiwego oddziatu Zaktadu Ubezpieezeii 
Spotecznycti lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoteeznego 
potwierdzajyce, ze Wykonawca nie zaiega z optaeaniem sktadek na 
ubezpieezenie zdrowotne i spoteezne lub potwierdzenie, ze uzyskat 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty 
zaiegtyeti ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji 
wtaseiwego organu - wystawione nie wezesniej niz 3 miesiyce przed 
uptywem terminu sktadania ofert; 
e) aktualny informacjy z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
okreslonym w art. 24 ust. 1, pkt. 4 - 8 ustawy, wystawiony nie wezesniej 
niz 6 miesiyey przed uptywem terminu sktadania ofert; 
f) aktualny informacjy z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
okreslonym w art. 24 ust. 1, pkt. 9 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 
6 miesiyey przed uptywem terminu sktadania ofert. 
g) aktualny informacjy z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
okreslonym w art. 24 ust. 1, pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiony nie 
wczesniej niz 6 miesiyey przed uptywem terminu sktadania ofert; 
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 
postypowania o udzielenie zamowienia w okolicznosciaeti, o ktoryeh 
mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy, Wykonawca sktada: 
- listy podmiotow nalezycyeh do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub informacjy o tym, ze Wykonawca nie 
nalezy do grupy kapitatowej - wedtug wzoru stanowiyeego zatyeznik nr 6 
do SIWZ. 
UWAGA: 
Art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy: Z postypowania o udzielenie zamowienia 
wyklucza siy rowniez Wykonawcow, ktorzy nalezye do tej samej grupy 
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie 
konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozniejszymi 
zmianami), ztozyli odrybne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu 
w tym samym postypowaniu, chyba ze wykazy, ze istniejyee miydzy 
nimi powiyzania nie prowadzy do zachwiania uezeiwej konkurencji 
pomiydzy Wykonawcami w postypowaniu o udzielenie zamowienia. * 
4. W przypadku zatyezenia do oferty dokumentow na potwierdzenie 
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spetnienia warunkow udziatu w postypowaniu, w ktorych wystypuje inna 
waluta niz poiski ztoty (PLN). Zamawiajyey dokona przeliczenia walut 
obcych na ztote (PLN), przyjmujyc do przeliczenia sredni kurs(tabela A) 
Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogtoszenia o 
zamowieniu w Dzienniku Urzydowym Unii Europejskiej, a jezeli w tym 
dniu kursu nie ogtoszono do w/w przeliczenia zastosowany bydzie 
ostatni kurs ogtoszony przed tym dniem. 
5. Jezeli Wykonawca ma siedziby lub miejsce zamieszkania poza 
terytohum Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych 
mowa w pkt 2: 
a) ppkt. b - d i f - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
ktorym ma siedziby lub miejsce zamieszkania, potwierdzajyce 
odpowiednio, ze: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci wystawione nie 
wczesniej niz 6 miesiyey przed uptywem sktadania ofert, 
- nie zaiega z uiszczaniem podatkow, optat na ubezpieezenie spoteezne 
i zdrowotne albo, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, 

> odroczenie lub roztozenie na raty zaiegtych ptatnosci lub wstrzymanie w 
catosci wykonania decyzji wtaseiwego organu wystawione nie wezesniej 
niz 3 miesiyce przed uptywem sktadania ofert, 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siy o zamowienie 
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiyey przed uptywem sktadania ofert, 
b) ppkt. e i g - sktada zaswiadczenie wtaseiwego organu sydowego lub 
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, ktorej 
dokumenty dotyczy w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 i 10 
i 11 ustawy, wystawione nie wezesniej niz 6 miesiyey przed uptywem 
sktadania ofert. 
6. Jezeli w miejseu zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca 
ma siedziby lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siy dokumentow, o 
ktoryeh mowa w pkt..5, zastypuje siy je dokumentem zawierajyeym 
oswiadczenie, w ktorym okresia siy takze osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wtasciwym organem sydowym, 
administraeyjnym albo organem samorzydu zawodowego lub 
gospodarezego odpowiednio kraju miejsea zamieszkania osoby lub 
kraju, w ktorym Wykonawca ma siedziby lub miejsce zamieszkania, lub 
przed notariuszem. 
7. Wykonawey majyey siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w przypadku osob, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 
ustawy majycych miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, sktadajy w odniesieniu do nich zaswiadczenie 
wtaseiwego organu sydowego albo administracyjnego z miejsea ich 
zamieszkania dotyczyee niekaralnosci tych osob w zakresie okreslonym 
w art. 24 ust.1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 
miesiyey przed uptywem terminu sktadania ofert z tym, ze w przypadku, 
gdy w miejseu zamieszkania tych osob nie wydaje siy takich 
zaswiadczen - zastypuje siy je dokumentem zawierajyeym oswiadczenie 
ztozone przed notariuszem, wtasciwym organem sydowym, 
administraeyjnym albo organem samorzydu zawodowego lub 
gospodarezego z miejsea zamieszkania tych osob. 

111.2.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa 
111.2.3) Kwalifikacje techniczne ' 
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Informacje i formalnosei konieezne do dokonania oeeny spetniania 
wymogow: 
Zamawiajyey uzna warunek dotyezyey posiadania wiedzy i 
doswiadezenia za spetniony, jezeli Wykonawca ubiegajyey siy o 
zamowienie, 
Wykaze, ze wykonat w okresie ostatnieti piyeiu lat przed uptywem 
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest 
krotszy - w tym okresie, minimum 1 roboty budowlany obejmujyey m.in. 
roboty w zakresie instalacji elektryeznyeti na tyczny kwoty nie mniejszy 
niz 60 000,00 PLN brutto. 
Zamawiajyey nie wyznaeza szezegotowego warunku w zakresie 
dysponowania przez Wykonawey odpowiednim potenejatem 
technicznym. 
Zamawiajyey uzna warunek dotyezyey dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonania zamowienia za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze 
dysponuje lub bydzie dysponowat osobami, ktore bydy uczestniczyc w 
wykonywaniu zamowienia, w zakresie zgodnym z przedmiotem 

s. zamowienia tj.: 
- osoby do petnienia funkeji kierownika budowy, ktora bydzie 

- uezestniezyta w wykonaniu zamowienia, posiadajyey uprawnienia do 
petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do 
kierowania robotami budowlanymi w branzy konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniezeh; 
- osoby do petnienia funkeji kierownika robot branzy elektryeznej 
posiadajyey uprawnienia w specjalnosei sieei, instalaeje elektryezne i 
elektroenergetyezne bez ograniezeh; 
UWAGA: 
Zamawiajyey, okreslajyc wymogi dIa kazdej osoby w zakresie 
posiadanyeh uprawnieh budowlanych, dopuszeza odpowiadajyee im 
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej 
obowiyzujycych przepisow oraz odpowiadajyee im uprawnienia wydane 
obywatelom pahstw Europejskiego Obszaru Gospodarezego oraz 
Konfederaeji Szwajearskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innyeh 
przepisow ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 
243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadaeh uznawania kwalifikaeji 
zawodowyeh w pahstwaeh eztonkowskieh Unii Europejskiej (Dz. U. z 
2008 r. nr63, poz. 394). 

111.2.4) Informacje o zamowieniach zastrzezonych 
III. 3) Specyficzne warunki dotyczyee zamowien na ustugi 

111.3.1) Informacje dotyczyee okreslonego zawodu 
111.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie ustugi 

Sekcia IV: Procedura 

IV. 1) Rodzaj procedury 
IV.1.1) Rodzaj procedury 

Otwarta 
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawcow, ktorzy zostany zaproszeni do 

sktadania ofert lub do udziatu 
IV.1.3)Zmniejszenle liczby wykonawcow podczas negocjacji lub dialogu 
IV.2) Kryteria udzielenia zamowienia 
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IV.2.1) Kryteria udzielenia zamowienia 
Najnizsza cena 

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej 
Wykorzystana bydzie aukcja elektroniczna: nie 

IV.3) Informacje administracyjne 
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucjy zamawiajyey: 

ZP/272/014/R/14 
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczyee tego samego zamowienia 

nie 
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentow dodatkowych lub 

dokumentu opisowego 
Dokumenty odptatne: nie 

IV.3.4) Termin sktadania ofert lub wnloskow o dopuszczenie do udziatu w 
postypowaniu 
19.8.2014-11:45 

IV.3.5) Data wystania zaproszeh do sktadania ofert lub do udziatu 
zakwalifikowanym kandydatom 

IV.3.6) Jyzyki, w ktorych mozna sporzydzac oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziatu w postypowaniu ' 
poiski. 

IV.3.7) Minimalny okres, w ktorym oferent bydzie zwiyzany oferty 
w dniach: 60 (od ustalonej daty sktadania ofert) 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 
Data: 19.8.2014-12:00 

Sekcia VI: Informacje uzupetniajace 

VI.1) Informacje o powtarzajycym siy charakterze zamowienia 
Jest to zamowienie o charakterze powtarzajycym siy: nie 

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii 
Europejskiej: nie 

VI.3) Informacje dodatkowe 
1. Postypowanie o zamowienie publiczne prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego powyzej 5 186 000 euro na podstawie przepisow 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst 
jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pozniejszymi zmianami). 
2. Adres strony internetowej na ktorej zamieszczona bydzie specyfikacja 
istotnych warunkow zamowienia: www.dzp.pg.gda.pl 
3. Zamawiajyey nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajyeych. 

VI .4) Procedury odwotawcze 
Vl.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze 

Urzyd Zamowien Publicznych, Departament Odwotan 
ul. Postypu 17 a 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: odwolania@uzp. gov.pl 
Tel.:+48 224587801 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587800 
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VI.4.2) Sktadanie odwotan 
Dokladne informacje na temat terminow sktadania odwotan: Odwotanie 
wnosi siy do Prezesa Izby w nastypujycych terminach: 
1. Termin wniesienia odwotania wobec czynnosci Zamawiajycego 
wynosi: 
a) 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajycego 
stanowiycej podstawy jego wniesienia, jezeli zostato przestane faksem 
lub drogy elektroniczny, 
b) 15 dni, jezeli zostato przestane w inny sposob. 

' 2. Termin wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu 
oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wynosi 10 dni od dnia 
publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzydowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie 
internetowej Zamawiajycego. 
3. Termin wniesienia odwotania wobec czynnosci innych niz wymienione 

- w pkt. 1 i 2, wynosi 10 dni od dnia w ktorym powziyto lub przy 
zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powziyc wiadomosc o 
okolieznoseiaeh stanowiycych podstawy jego wniesienia. 
4. Termin na wniesienie odwotania w przypadku, gdy Zamawiajyey nie 

- przestat Wykonawey zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 
wynosi 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzydowym Unii 
Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia, z tym, ze jezeli 
Zamawiajyey nie opublikowat ,w/w ogtoszenia, termin na wniesienie 
odwotania wynosi 6 miesiyey od dnia zawarcia umowy. 
5. Odwotujycy przesyta kopiy odwotania Zamawiajyeemu przed uptywem 
terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac 
siy z jego tresciy przed uptywem tego terminu. 

Vl.4.3) Zrodto, gdzle mozna uzyskac informacje na temat sktadania 
odwotan 
Urzyd Zamowien Publicznych, Departament Odwotan 
ul. Postypu 17 a 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587801 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587800 

VI.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia: 
9.7.2014 
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