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Gdańsk: Rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli 
dostępu w budynku nr 30 Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki 
Gdańskiej 
Numer ogłoszenia: 143873 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

zawarcia umowy ramowej 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki Okrętownictwa , 
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 11 79, faks +48 58 
341 47 12. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.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: Rozbudowa istniejącego systemu 
sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynku nr 30 Wydziału 
Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz 
kontroli dostępu w budynku nr 30 Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki 
Gdańskiej zgodnie z opisem szczegółowym. Zakres prac obejmuje: - Poziom 0 część niska 
budynku WOiO + łącznik - I piętro część niska budynku WOiO, - II piętro część niska 
budynku WOiO, - III piętro część niska budynku WOiO, - II i III piętro część wysoka 
budynku WOiO. 

II.1.5)  



  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.17.00-5, 42.96.11.00-1, 45.31.12.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
dniach: 30. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania Wykonawcy zobowiązani są 
wnieść wadium. Wysokość wadium wynosi: 6449,95 PLN Wadium należy wnieść przed 
upływem terminu składania ofert. Oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres 
związania ofertą. Dopuszczalne formy wniesienia wadium (do wyboru przez Wykonawcę): w 
pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
kredytowej z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; w gwarancjach 
bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w 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 ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 
Sposób wnoszenia wadium: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Millennium64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 z 
dopiskiem - wadium Przetarg rozbudowę istniejącego systemu sygnalizacji włamania i 
napadu oraz kontroli dostępu w budynku nr 30 Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa 
Politechniki Gdańskiej ZP - 212/017/R/16 W przypadku wnoszenia wadium przelewem liczy 
się moment wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Za moment wniesienia 
wadium uważa się dzień, godzinę i minuty wpłynięcia środków na rachunek bankowy PG. W 
przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, należy złożyć oryginał 
dokumentu za pokwitowaniem w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej na I piętrze skrzydła 
B Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 w 
dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 13.00. lub przesłać Pocztą na adres 
Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. W treści 
dokumentów gwarantujących zobowiązania wadialne należy zapisać, że zabezpieczenie 
wadium dotyczy przetargu: Wadium na rozbudowę istniejącego systemu sygnalizacji 
włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynku nr 30 Wydziału Oceanotechniki i 
Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej ZP-212/017/R/16 W przypadku wniesienia wadium w 
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta musi być bezwarunkowa i 
nieodwołalna, płatna na każde wezwanie Zamawiającego oraz obejmować wszystkie 
przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 



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 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie 
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
wykonali, co najmniej: wykonania dwóch robót budowlanych wraz 
uruchomienia systemu sygnalizacji włamania i napadu Satel lub 
równoważnego tj. systemu opartego na konfiguracji powyżej 50 elementów, 
których łączna wartość jest nie mniejsza niż 50 000,00zł W przypadku 
Wykonawców występujących wspólnie warunek musi spełniać przynajmniej 
jeden z Wykonawców.Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według 
formuły spełnia/ nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz informacji zawartych w 
sporządzonym przez Wykonawcę Wykazie wykonanych robót 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentach potwierdzających należyte 
wykonanie robót wymienionych w Wykazie wykonanych robót. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia - 
stanowiącego załącznik nr 3a do specyfikacji. Zamawiający uzna warunek 
dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, kierownikiem prac, 
posiadającą uprawnienia; ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi 
według formuły spełnia/ nie spełnia oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu oraz informacji zawartych w 
sporządzonym przez Wykonawcę Wykazie osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym 
wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji 



technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń ocena spełnienia powyższego warunku 
nastąpi według formuły spełnia/ nie spełnia oświadczenia Wykonawcy o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz informacji zawartych w 
sporządzonym przez Wykonawcę Wykazie osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia 

 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; 

 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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 



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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Pisemne zobowiązania podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca 
polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków lub inny dokument 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 
 2 - Do 20 dni roboczych od daty zawarcia umowy wraz z uruchomieniem systemu - 10 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 
prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.dzp.gda.pl 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
www.dzp.gda.pl.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 03.08.2016 godzina 09:30, miejsce: : Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i 
Okrętownictwa, Gdańsk (80-233), ul. G. Narutowicza 11/12, budynek 30, I piętro, pokój nr 
125.. 

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 

 
 


