
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.dzp.pg.gda.pl 

 

Gdańsk: Usługa wykonania dokumentacji projektowej na remont pomieszczenia 

integracji społeczności studenckiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki Politechniki Gdańskiej. 

Numer ogłoszenia: 162845 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

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 Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 348 61 52, 

faks +48 58 347 24 45. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wykonania dokumentacji 

projektowej na remont pomieszczenia integracji społeczności studenckiej na Wydziale 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest wykonanie: -dokumentacji projektowej na remont pomieszczenia integracji 

społeczności studenckiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Politechniki Gdańskiej. -opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian 

projektu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

objętych tym projektem; -sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem wszelkich prac 

związanych z realizacją projektu.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

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


 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5. 

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: 42. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

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. Ocena spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować 

będzie osobami pełniącymi następujące funkcje oraz posiadającymi 

kwalifikacje jak niżej: - projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz 

posiadającego doświadczenie w zakresie projektowania architektonicznego 

polegające na tym, że: wykonał min. jeden projekt architektoniczny 

stanowiący element dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości min. 

10 000 zł, w zakresie przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności 

publicznej - projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - projektanta 

posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę nie mniejszą niż 20 000 zł na wszystkie oraz na każde zdarzenie. 

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 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; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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) 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji 

wykonawcy niezbędnych zasobów powinno określać w szczególności: a) zakres dostępnych 

wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu 

przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył 

wykonawcę z innym podmiotu, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia Wymóg formy pisemnej zobowiązania będzie spełniony w przypadku złożenia 

oryginału dokumentu zawierającego pod treścią oświadczenia podpisu osoby je składającej. 

Zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów, złożone w formie kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, nie spełniają wymogu formy 

określonej w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci 

wymienionych w przepisie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zasobów, gdy dotyczy wiedzy i 

doświadczenia, łączy się z koniecznością uczestniczenia tego podmiotu w realizacji 

zamówienia. Uczestnictwo to może mieć dowolną, dozwoloną prawem formę . 

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 - termin wykonania zamówienia - 10 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  



Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1.W zakresie przedłużania terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia niżej 

wymienionych okoliczności pod warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego 

przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z 

działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe huragan, powódź, katastrofy transportowe, 

pożar, eksplozje, wojna strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza 

zasięgiem i kontrolą stron umowy), w przypadku przekroczenia przez stosowne organy 

terminów wydania decyzji administracyjnych lub uzgodnień lub w przypadku zmiany 

przepisów prawnych w zakresie dotyczącym projektowania mających wpływ na termin 

realizacji; 2.Zmiana osób reprezentujących stron w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 

okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne). 3.zmiany 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Wykonawca może dokonywać zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 

akceptującą nową osobę. 4.W przypadku zmiany osoba, która będzie uczestniczyć w 

wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, musi posiadać co najmniej takie 

kwalifikacje i doświadczenie, jakie posiadają osoby wskazane w załączniku nr 2 B . 

Wykonawca musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w przypadku śmierci, 

choroby lub wypadku lub innej przyczyny wyłączającej możliwość pracy którejkolwiek z 

osób. Zamawiający może żądać zmiany, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub 

nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z Umowy. 

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 Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. G. Narutowicza 11/12, 80-

233 Gdańsk budynek WETI A pok. 114. 

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

ofert: 05.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, 

Telekomunikacji i Informatyki ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk budynek WETI A 

pok. 127. 

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

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 

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 

 


