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Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny
ul. G. Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polska
Tel.: +48 583486246
E-mail: slamalin@pg.gda.pl
Faks: +48 583486079
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pg.edu.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać
bezpłatnie pod adresem: www.dzp.pg.gda.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
następujący adres:
Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, budynek Chemii A, pok.312
ul. G. Narutowicza 11/12
Gdańsk

80-233
Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Malinowski
E-mail: slamalin@pg.gda.pl
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pg.edu.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: edukacja
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wyższa uczelnia państwowa
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku
„Chemia C” Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla
rozwoju technologii ekoefektywnyc.
Numer referencyjny: ZP/96/008/R/17
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Rozbudowa i
przebudowa budynku „Chemia C” Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb
kształcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i
zużyciu energii i paliw.
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z wyposażeniem oraz
uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45200000
45300000
45400000
45311200

45311000
45315700
45331000
45233140
32417000
39112000
39180000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, 80-233 Gdańsk, ul.G.Narutowicza 11/12.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z wyposażeniem oraz
uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2; numer umowy o dofinansowanie:
RPPM.04.02.00-22-0001-16-02.
II.2.14)Informacje dodatkowe
Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w
wysokości 200 000,00 PLN.( słownie: dwieście tysięcy złotych) Przed podpisaniem umowy
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości: 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 8 mln zł*.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2.3.1.1. Dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia tj.:
Osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz.290 ze zm.) lub
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy z
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (
tj. Dz. U. z 2014 r. poz.768) a w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia
budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalnościach:
1) konstrukcyjno-budowlanej – kierownik budowy;
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik robót sanitarnych;
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych –
kierownik robót elektrycznych;
4) telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą
telekomunikacyjną – kierownik robót telekomunikacyjnych
5) drogowej – kierownik robót drogowych wystarczające, będą uprawnienia w ograniczonym
zakresie.
— które posiadają odpowiednie doświadczenie, tj.:

a) Kierownik budowy – co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi na stanowisku kierownika budowy i doświadczenie na stanowisku kierownika
budowy (pełnienie funkcji kierownika budowy przez okres nie krótszy niż połowa terminu
realizacji n/w kontraktu) co najmniej jednego kontraktu w ostatnich 5-ciu latach, którego
przedmiotem była budowa obiektu o charakterze użyteczności publicznej* o kubaturze co
najmniej 4.000 m3;
b) Kierownika robót elektrycznych – co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu
robotami instalacji elektrycznych na stanowisku kierownika budowy/robót i doświadczenie na
stanowisku kierownika budowy lub robót (pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót
przez okres nie krótszy niż połowa terminu realizacji n/w kontraktu) co najmniej jednego
kontraktu, którego przedmiotem była budowa obiektu o charakterze użyteczności publicznej*
w zakresie którego wykonane zostały instalacje niskoprądowe tj.: sygnalizacji pożaru i BMS;
c) Kierownika robót sanitarnych – co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami
instalacji sanitarnych na stanowisku kierownika budowy/robót i doświadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub robót (pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót przez okres nie
krótszy niż połowa terminu realizacji n/w kontraktu) co najmniej jednego kontraktu, którego
przedmiotem była budowa obiektu o charakterze użyteczności publicznej* o kubaturze co
najmniej 4.000 m3, w zakresie którego wykonane zostały instalacje wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji.
d) Kierownik robót telekomunikacyjnych – co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu
robotami telekomunikacyjnymi na stanowisku kierownika budowy/robót i doświadczenie na
stanowisku kierownika budowy lub robót (pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót
przez okres nie krótszy niż połowa terminu realizacji n/w kontraktu) co najmniej jednego
kontraktu, którego przedmiotem była budowa obiektu o charakterze użyteczności publicznej*
i w którym wykonane zostały instalacje okablowania strukturalnego z serwerownią;
e) Kierownik robót drogowych – co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami
drogowymi na stanowisku kierownika budowy lub robót.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty;2.10. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenia na temat
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Projekt umowy (załącznik nr 11 do siwz) określa warunki umowne realizacji przedmiotowego
zamówienia publicznego.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników
wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/07/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/07/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, 80-233 Gdańsk, ul.G.Narutowicza 11/12,
budynek Nr 6 (Chemia A) pok.220a.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i
dokumenty aktualne na dzień składania ofert:
1.1. Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej
JEDZ, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej dostępnym na stronie
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-stosowania-jednolitegoeuropejskiego- dokumentu-zamówienia i odpowiednio wypełnionego Załącznika nr 2, tj.;
Część III: Podstawy wykluczenia – zgodnie z przesłankami do wykluczenia wskazanymi w
rozdz. V pkt 1.1 SIWZ, Cześć IV: Kryteria kwalifikacji – w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.2. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania
warunków, o których mowa w pkt 1.2) ppkt. 2.2 i 2.3 rozdziału V niniejszej SIWZ, o których
mowa w art. 22a uPzp – Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda dokumentów (w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia), które określają w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów
innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego oraz czy podmiot ,na zdolnościach którego
wykonawca podlega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
1.3. Wykonawca, które powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w art.
22a uPzp w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia,
w zakresie, w jakim się powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
składa JEDZ dotyczące tych podmiotów.
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa
każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez
Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie).

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 uPzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert......
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 2224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2017

