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Roboty b u d o w l a n e - 62483-2018 

10/02/2018 
otwarta 

S29 - - Roboty budowlane - Og+oszenie o zamowieniu - Procedura 

IV. VI. 
Polska-Cdansk: Roboty budowlane 

201 8/S 029-062483 

Ogtoszenie o zamowieniu 

Roboty budowlane 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcia I: Instvtucia zamawiaiaca 

1.1) Nazwa i adresy 
Politechnika Cdanska 
ul. Narutowicza 11/12 
Gdansk 
80-233 
Polska 
Osoba do kontaktow: Zbigniew Zglenicki 
Tel.: +48 583471775 
E-mail: zbicki@pg.gda.pl 
Faks: +48 583471802 
Kod NUTS: PL634 
Adresy internetowe: 
Clowny adres: www.pg.edu.pl 

1.2) Wspolne zamowienie 
1.3) Komunikacja 

Nieograniczony, pe+ny i bezposredni dost?p do dokumentow zamowienia 
mozna uzyskac bezp+atnie pod adresem; www.dzp.pg.edu.pl 
Wi?cej informacji mozna uzyskac pod adresem podanym powyzej 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia+u w post?powaniu nalezy 
przesy+ac na adres podany powyzej 

1.4) Rodzaj instytucji zamawiaj^cej 
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna 

1.5) Ctowny przedmiot dzia+alnosci 
Edukacja 

Sekcia II: Przedmiot 

II.1) Wielkosc lub zakres zamowienia 

II.1.1) Nazwa: 
1. Przedmiotem zamowienia s^ prace projektowe i roboty budowlane 
polegaj^ce na modernizacji pomieszczen WN4, WNl 1 4, WNl 14a, WNl 14b 
w budynku Wysokich Napi?c (wed+ug mapy Kampusu PC budynek nr: 26) 
Wyd 
Numer referencyjny: ZP/25/014/R/l 8 

II. 1.2) Ctowny kod CPV 
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45000000 
11.1.3) Rodzaj zamowienia 

Roboty budowlane 
11.1.4) Krotki opis: 

1. Zakres przedmlotu zamowienia obejmuje: 
1.1. opracowanie dokumentacji projektowej, w zakresie okreslonym w 
za+^czniku nr 6 do SIWZ. W ramach dokumentacji projektowej konieczne 
jest opracowanie szczego+owej specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robot budowlanych, zwanej dalej STWiORB, 
1.2. wykonanie robot budowlanych, obejmuj^cych wszystkie branze, w 
oparciu o dokumentacj? projektow^, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem 
na budow?. 
2. Szczego+owy opis przedmiotu zamowienia stanowi za+^cznik nr 6 do 
SIWZ, tj. Program funkcjonalno-uzytkowy. 

11.1.5) Szacunkowa ca+kowita wartosc 
Wartosc bez VAT: 856 910.57 PLN 

11.1.6) Informacje o cz^sciach 

To zamowienie podzielone jest na cz?sci: nie 
11.2) Opis 

11.2.1) Nazwa: 
11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 

45232460 
45311000 
45311100 
71248000 
71320000 

11.2.3) Miejsce swiadczenia ustug 
Kod NUTS: PL634 
C+owne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Politechnika Cdanska, Wydzia+ Elektrotechniki i Automatyki, budynek 
wydzia+u, ul. W+asna Strzecha 1 8A, 80-234 Cdansk - Wrzeszcz. 

11.2.4) Opis zamowienia: 
1. Przedmiotem zamowienia s^ prace projektowe i roboty budowlane 
polegaj^ce na modernizacji pomieszczen WN4, WNl 14, WNl 14a, WNl 14b 
w budynku Wysokich Napi?c (wed+ug mapy Kampusu PC budynek nr: 26) 
Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Cdahskiej, 
mieszcz^cego si? w Cdansku-Wrzeszczu, przy ul. W+asna Strzecha 1 8A, w 
formie zaprojektuj i wybuduj. 
2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje: 
2.1. opracowanie dokumentacji projektowej, w zakresie okreslonym w 
za+^czniku nr 6 do SIWZ. W ramach dokumentacji projektowej konieczne 
jest opracowanie szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robot budowlanych, zwanej dalej STWiORB, 
2.2. wykonanie robot budowlanych, obejmujqcych wszystkie branze, w 
oparciu o dokumentacj? projektowe, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem 
na budow?. 
3. Szczego+owy opis przedmiotu zamowienia stanowi zat^cznik nr 6 do 
SIWZ, tj. Program funkcjonalno-uzytkowy. 
4. Roboty prowadzone b ? d e w czynnym obiekcie. 
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5. Prace budowlane w poszczeg6lnych pomieszczeniach prowadzone b ? d e 
sukcesywnie, w oparciu o uzgodniony z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego harmonogram robot. 
6. Okreslenie przedmiotu zamowienia za pomoc^ nazw i kodow ze 
Wspolnego S+ownika Zamowien CPV: 
Kod CPV Opis kodu. 
71 320000-7 Us+ugi inzynieryjne w zakresie projektowania 
45000000-7 Roboty budowlane 
45232460-4 Roboty sanitarne 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
71 248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacji 
7. Pomimo ..Szczego+owego opisu przedmiotu zamowienia", zawartego w 
programie funkcjonalno-uzytkowym, Zamawiaj^cy informuje o mozliwosci 
dokonania przed ztozeniem oferty wizji lokalnej pomieszczen w budynku, 
obj^tych bezposrednio przedmiotem zamowienia, w celu oszacowania 
przez Wykonawc? na jego wlasn^ odpowiedzialnosc, kosztow i ryzyk oraz 
wszelkich danych, jakie mog^ okazac si? niezb?dne do prawid+owego 
przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej oraz szczego+y techniczne jej 
przeprowadzenia wymagajq wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiaj^cym. 
Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do z+ozenia oferty 
w niniejszym post?powaniu. Koszty dokonania ewentualnej wizji lokalnej 
terenu robot ponosi Wykonawca. 
8. Wsz?dzie tam, gdzie przedmiot zamowienia opisano poprzez wskazanie 
znakdw towarowych, patent6w lub pochodzenia, Zamawiaj^cy dopuszcza 
zastosowanie przez Wykonawc? rozwi^zan rownowaznych w odniesieniu 
do opisanych w dokumentacji. 
Pod warunkiem, ze b?d4 one posiada+y, co najmniej takie same lub lepsze 
parametry techniczne i funkcjonalne, jak rowniez nie obniz^ okreslonych w 
dokumentacji standardow. Zamawiaj^cy dopuszcza rozwi^zania 
rownowazne w stosunku do odniesien w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot do norm, europejskich 
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, czy systemow 
referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1), 2) i 3) ustawy 
Prawo zamowien publicznych. 
9. Zamawiaj^cy wymaga udzielenia minimum 36 miesi?cznej gwarancji na 
roboty budowlane obj?te przedmiotem zamowienia oraz minimum 36 
miesi?cznej gwarancji na roboty instalacyjne w tym: z branzy eiektrycznej, 
telekomunikacyjnej oraz sanitarnej. 
10. Do udzielenia przedmiotowego zamowienia publicznego stosuje si? 
przepisy dotycz^ce robot budowlanych, gdyz dotyczy ono zaprojektowania 
i wykonania robot budowlanych. 

11.2.5) Kryteria udzielenia zamowienia 
Kryteria okreslone ponizej 
Kryterium jakosci - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 
Kryterium jakosci - Nazwa: Termin wykonania zamowienia / Waga: 20 
Cena - Waga: 60 

11.2.6) Szacunkowa wartosc 
11.2.7) Okres obowiqzywania zamowienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupow 
Okres w dniach: 21 0 
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Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie 
11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza si? skfadanie ofert wariantowych: nie 
11.2.11) Informacje o opcjach 

Opcje: nie 
11.2.1 2) Informacje na temat katalogow elektronicznych 
11.2.1 3) Informacje o funduszach Unii EuropeJskieJ 

Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii 
Europejskiej: nie 

II. 2.14) Informacje dodatkowe 

Sekcia III: Informacie o charakterze prawnym. ekonomicznym. finansowym i 
technicznym 

lll.l) Warunki udziatu 
III. 1.1) Zdolnosc do prowadzenia dziatalnosci zawodowej, w tym wymogi 

zwiqzane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 
Wykaz i krotki opis warunkow: 
Zamawiaj^cy nie precyzuje szczego+owego warunku w tym zakresie. 

lll.l .2) Sytuacja ekonomiczna 1 finansowa 
Wykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji: 
Zamawiaj^cy nie precyzuje szczego+owego warunku w tym zakresie. 

lll.l .3) Zdolnosc techniczna i kwalifikacje zawodowe 
Wykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji: 
Zamawiaj^cy uzna powyzszy warunek za spefniony, jezeli Wykonawca 
wykaze, ze wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu 
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzia+alnosci jest krotszy, w tym 
okresie minimum 1 wykonan^ nalezycie oraz zgodnq z przepisami prawa 
budowlanego i prawid+owo ukonczon^ robot? budowlane polegaj^c^ na 
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu 
zabytkowego o wartosci co najmniej 250 000,00 PLN brutto, 
Oraz, ze dysponuje co najmniej 1 osob^: 
— posiadaj^c^ uprawnienia do projektowania w specjalnosci 
konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen, 
— posiadaj^ci uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urz^dzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodoci^gowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, 
— posiadaj^c^ uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urz^dzen elektrycznych i 
elektroenergetycznych, bez ograniczen, 
— posiadaj^c^ uprawnienia do projektowania w specjalnosci 
telekomunikacyjnej bez ograniczen, 
— pe+ni^c^ funkcj? kierownika budowy, posiadaj^c^ uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, bez ograniczen, 
— pe+ni^ci funkcj? kierownika robot elektrycznych, posiadaj^c^ 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci 
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji, urz^dzen elektrycznych i 
elektroenergetycznych, bez ograniczen. 
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— pe+ni^cq funkcj? kierownika robot telekomunikacyjnych, posiadaj^c^ 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzen telekomunikacyjnych, 
bez ograniczen, 
— pe+ni^ce funkcj? kierownika robot budowlanych, przy zabytku 
nieruchomym wpisanym do rejestru, posiadaj^cym kwalifikacje okreslone 
w art. 37c Ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad 
zabytkami (t. j . Dz. U. z 201 7 r., poz. 21 87). 
Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc t^czenia ww. funkcji, w celu wykazania 
spe+nienia przedmiotowego warunku, i tak: 
— funkcja kierownika robot budowlanych i kierownika robot budowlanych, 
przy zabytku nieruchomym moze bye pe+niona przez jedn^ i t? sam^ 
osob?, 
— funkcja kierownika robot elektrycznych i kierownika robot 

I telekomunikacyjnych moze bye pe+niona przez jedn^ i t? sam^ osob?. 
Zamawiaj^cy zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadaj^ce 
wymaganym uprawnieniom, ktore zosta+y wydane na podstawie wczesniej 
obowi^zujecych przepisow lub odpowiadaj^ce im kwalifikacje zawodowe 
uprawniaj^ce do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci 
nabyte w panstwach czfonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej oraz w panstwach Europejskiego Obszaru Cospodarczego, 
stosownie do przepisu art. 1 2a Ustawy z dnia 7.7.1 994 r. Prawo budowlane 

j (tekst jednolity Dz. U. z 201 6 r., poz. 290, z pozn. zm.) oraz przepisow 
I Ustawy z dnia 22.1 2.201 5 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
j zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 65). 
! Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, ktore przed dniem 
I wejscia w zycie ustawy, uzyskaty uprawnienia budowlane lub stwierdzenie 
i posiadania przygotowania zawodowego do pe+nienia samodzielnych 
1 funkcji technicznych w budownictwie, zachowuj^ uprawnienia do pefnienia 

tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnien budowlanych 
nalezy odczytywac zgodnie z tresci^ decyzji o ich nadaniu i w oparciu o 

j przepisy b?dqce podstaw^ ich nadania. 

III.1.5) Informacje 0 zamowieniach zastrzezonych 
III. 2) Warunki dotyczqce zamowienia 

j III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
W SIWZ zosta+y okreslone szczegofowe warunki dotycz^ce realizacji 
zamowienia w formie wzoru umowy (zaf^cznik nr 7). 

III. 2.3) Informacje na temat pracownikow odpowiedzialnych za wykonanie 
\a 

Sekcia IV: Procedura 

IV. l ) Opis 
IV. 1.1) Rodzaj procedury 

= Procedura otwarta 
IV.l .3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

\w 
\l .4) Zmniejszenie liczby rozwiqzan lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej 
IV.l .8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamowien rzqdowych (CPA) 
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Zamdwienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamowien rz^dowych: 
nie 

IV.2) Informacje administracyjne 

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotyczqca przedmiotowego post^powania 

IV.2.2) Termin sk+adania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu 
Data: 22/03/2018 
Czas lokalny: 12:00 

IV.2.3) Szacunkowa data wystania zaproszen do sk+adania ofert lub do udzia+u 
wybranym kandydatom 

IV.2.4) J?zyki, w ktorych mozna sporzadzac oferty lub wnioski o dopuszczenie 
do udzia+u: 
Polski 

IV.2.6) Minimalny okres, w ktorym oferent b?dzie zwiqzany oferty 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert 
Data: 22/03/2018 
Czas lokalny: 1 2:30 
Miejsce: 
Politechnika Cdanska, budynek Wydzia+u Elektrotechniki i Automatyki, 
pokoj 1 01, ul. Narutowicza 1 1/12, 80-233 Cdansk - Wrzeszcz.. 

Sekcia VI: Informacie uzupe+niaiace 

VI.1) Informacje o powtarzajqcym si? charakterze zamowienia 
Jest to zamowienie o charakterze powtarzaj^cym si?: nie 

VI.2) Informacje na temat procesow elektronicznych 

VI.3) Informacje dodatkowe: 
1. Wykaz oswiadczen i dokumentow wymaganych przez Zamawiaj^cego 
okresia rozdzia+VIII SIWZ. 
2. Przyst?puJ4C do niniejszego post?powania kazdy Wykonawca 
obowi^zany jest wniesc wadium w wysokosci 20 000,00 PLN. 

VI.4) Procedury odwo+awcze 

Vl.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo+awcze 
Prezes Krajowej Izby Odwo+awczej 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587702 
Faks: +48 224587700 
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Urz^d Zamowien Publicznych 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587702 
Faks: +48 224587700 
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl 

VI.4.3) Sk+adanie odwotan 
Dok+adne informacje na temat terminow sk+adania odwo+an: 

://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:62483-2018:TEXT:PL:HTML 2018-02-12 



Roboty budowlane - 62483-2018 - TED Tenders Electronic Daily Strona 7 z 8 

1. Srodki ochrony prawnej przysluguj^ Wykonawcy, a takze innemu 
podmiotowi, jezeli ma lub mia-1 interes w uzyskaniu danego zamowienia 
oraz poniost lub moze poniesc szkod? w wyniku naruszenia przez 
Zamawiaj^cego przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych. 
2. Srodki ochrony prawnej, wobec og+oszenia o zamowieniu oraz tresci 
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysfuguj^ rowniez 
organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 1 54 pkt 5) ustawy 
Prawo zamowien publicznych. 
3. Odwo+anie przys+uguje wy+^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy 
Prawo zamowien publicznych czynnosci Zamawiaj^cego podj?tej w 
post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do 
ktorej Zamawiaj^cy jest zobowi^zany na podstawie ww. ustawy. 
4. Odwo+anie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci 
Zamawiaj^cego, ktorej zarzuca si? niezgodnosc z przepisami ustawy. 
Odwo+anie powinno zawierac zwi?z-|-e przedstawienie zarzutow, okreslac 
z^danie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne, uzasadniajqce 
wniesienie odwolania. 
5. Odwotanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo+awczej w formie 
pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego 
certyfikatu lub rownowaznego srodka, spe+niaj^cego wymagania dia tego 
rodzaju podpisu. 
6. Odwo+uj^cy przesy+a kopi? odwo+ania Zamawiaj^cemu przed up+ywem 
terminu do wniesienia odwo+ania w taki sposob, aby mogt on zapoznac si? 
z jego tresciq przed up+ywem tego terminu. 
7. Domniemywa si?, iz Zamawiaj^cy mogi zapoznac si? z tresci^ odwo+ania 
przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przes+anie jego kopii 
nast^pi-lo przed uptywem terminu do jego wniesienia, przy uzyciu srodkow 
komunikacji elektronicznej. 
8. Odwo+anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o 
czynnosci Zamawiaj^cego stanowi^cej podstaw?jego wniesienia, jezeli 
przestano je w sposob okreslony w art. 1 80 ust. 5 zdanie drugie ustawy 
Prawo zamowien publicznych, albo 
W terminie 1 5 dni - jezeli przestano w inny sposob. 
9. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu oraz wobec 
postanowien SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogtoszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
SIWZ na stronie internetowej. 
10. Odwotanie wobec innych czynnosci niz wymienione w punkcie XVII.8 i 
XVII.9 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy 
zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzi^c wiadomosc o 
okolicznosciach stanowi^cych podstaw? jego wniesienia. 
11. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o 
zamowieniu lub postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia 
Zamawiaj^cy moze przedtuzyc termin sktadania ofert. 
1 2. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert 
bieg terminu zwi^zania oferty ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia 
przez Izb? orzeczenia. 
1 3. W przypadku wniesienia odwotania Zamawiaj^cy nie moze zawrzec 
umowy do czasu ogtoszenia przez Izb? wyroku lub postanowienia 
koncz^cego post?powanie odwotawcze. 

VI.4.4) Zrodto, gdzie mozna uzyskac informacje na temat sktadania odwotan 
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Urz^d Zamowien Publicznych 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587702 
Faks: +48 224587700 
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl 

VI.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia: 
09/02/2018 

httD://ted.eurona.eu/TED/notice/ud1?uri=TF,D:NOTTCE-62483-2018TFXT-PT NTMT ?ni8.09-19 


