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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:483222-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane
2017/S 232-483222

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polska
E-mail: dzp@pg.edu.pl 
Faks:  +48 583472913
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: http://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.edu.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
Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych Gmach Główny, Skrzydło „B”, pok. 213 ul. Narutowicza
11/12
Gdańsk
80-233
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: dzp@pg.edu.pl 
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pg.edu.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa i rozbudowa wraz z remontem budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul.
Gabriela Narutowicza 11/12.
Numer referencyjny: ZP/235/055/R/17

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zakres prac obejmuje roboty budowlane wraz ze wszystkimi branżami, związanymi z remontem i rozbudową
istniejącego zabytkowego budynku na terenie Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ulicy G. Narutowicza.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 11 309 495.26 PLN

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
45214000
45453000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach zadania przewiduje się zmianę funkcji obiektu z dydaktycznej na wystawienniczą, gastronomiczną
i biurową. Zmiany wymagają gruntownej przebudowy w celu dostosowania pomieszczeń do nowego
przeznaczenia oraz obowiązujących przepisów. Obiekt zostanie wyposażony m.in. w instalacje sieci
światłowodowych, wewnętrzną sieć strukturalną, kontrolę dostępu, klimatyzację i wentylację mechaniczną.
Przedmiot zamówienia określa: dokumentacja projektowa, na którą składa się: projekt wykonawczy dotyczący:
zagospodarowania terenu, architektury, konstrukcji, wodno-kanalizacyjny, instalacji grzewczych, wentylacji i
klimatyzacji, instalacji elektrycznych, architektury wnętrz, projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót, zwana„STWIORB” (ogólna oraz dla poszczególnych branż), opis przedmiotu zamówienia,
dokumenty dodatkowe. Zakres prac obejmuje m.in.: prace wyburzeniowe i rozbiórkowe, elementy budowlane,
instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, izolacje, elewacje, stolarkę i ślusarkę okienną, fasady, zadaszenia
szklane, windy, wykończenia wnętrz.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 11 309 495.26 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 26
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiajacy nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt. 6 Ustawy Pzp, rozliczenia w walutach obcych, przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem
terminu składania ofert, wadium w wysokości: 250 000 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł.).

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
— Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał:
nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą remont,
przebudowę, rozbudowę lub odbudowę budynku wpisanego do rejestru zabytków, na kwotę brutto nie mniejszą
niż 7 000 000 PLN (słownie: siedem milionów złotych 00/100) w ramach jednej umowy,
— oraz, że dysponuje:
—1 osobą do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi,
pełniącą funkcję kierownika budowy, która będzie uczestniczyła w wykonaniu zamówienia i stale przebywała
na placu budowy podczas prowadzenia robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
—co najmniej 1 osobą do realizacji zamówienia publicznego, pełniącą funkcję kierownika robót branży
sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń,
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—co najmniej 1 osobą do realizacji zamówienia publicznego, pełniąca funkcję kierownika robót elektrycznych,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
—co najmniej 1 osobą do realizacji zamówienia publicznego, pełniącą funkcję kierownika robót branży
teletechnicznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.
—co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich, która ukończyła studia drugiego
stopnia lub jednolite studnia magisterskie, w zakresie konserwacji zabytków oraz która przez co najmniej 9
miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich,
prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394
z późn. zm.).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej Zamawiający żąda wykazu 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, sporządzonego i wypełnionego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), 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 oraz wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zmówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 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 – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Szczegółowe i istotne postanowienia umowy zawiera „Wzór Umowy” załączniki nr 3 do SIWZ 2. Zamawiający
żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10 % wysokości ceny
oferty. 3. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na
roboty budowlane: Ostatnia część wynagrodzenia za wykonanie umowy wynosi 10 % wartości robót.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: 16/01/2018
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: 16/01/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Pokój nr 11 Działu Inwestycji i Remontów Politechniki Gdańskiej (hala nr 3 budynku Chemii „C”), ul. G.
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

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.Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumieniaw sprawie spłat tych należności; (załącznik nr 4 do SIWZ).
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d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, (załącznik nr 4 do SIWZ).
3.W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej Wykonawca składa wykaz robót i wykaz osób. 4.Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu,składa
jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty wymienione ust. 2 sekcji VI.3) (pkt a-
d). 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument (JEDZ)
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Dokumenty te powinny potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 2 sekcja VI.3) każdy Wykonawca składa w imieniu własnym,
pozostałe dokumenty Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. 6.Wraz z ofertą należy złożyć zobowiązanie
podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 7.Wraz z ofertą
należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie, w
przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik, 8.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 po opublikowaniu na stronie
internetowej przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia
informacji przekazuje zamawiającemu (w oryginale) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp.9. Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 sekcja
VI.3):
1)lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2017


