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I. ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej 
Sieci Komputerowej 
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 
NIP: 584-020-35-93; REGON: P-000001620 
tel. (058) 347 24 11; faks (058) 347 10 06 
www.task.gda.pl 
e-mail: zo@task.gda.pl 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w celu zawarcia umowy 
ramowej w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 
1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie prac 
związanych z konserwacją i modyfikacją linii światłowodowych i kanalizacji 
teletechnicznej sieci TASK (Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.31.43.10-7, 
45.23.23.32-8) w zakresie: 
 

LP Rodzaj wykonywanej pracy Jednostka miary Ilość 

1 Zaciąganie odcinków kabla światłowodowego do kanalizacji 
metodą ręczną kilometr trasowy 25 

2 Zaciąganie odcinków kabla światłowodowego do rurociągu metodą 
strumieniową kilometr trasowy 15 

3 Układanie odcinków kabla światłowodowego w budynku metr trasowy 4000 
4 Wykonanie przyłączy teletechnicznego metr trasowy 5000                  

5 Inwentaryzacja odcinków kabli światłowodowych  i rurociągów w 
studniach teletechnicznych sztuka 100 

6 Nastawienie studni teletechnicznej na istniejącej kanalizacji sztuka 10 
7 Nabudowanie zasobnika kablowego na istniejącym rurociągu sztuka 5 
8 Wymiana  ramy i nakryw studni teletechnicznej sztuka 25 
9 Konserwacja studni teletechnicznej sztuka 500 

10 Wykonanie złącza na kablach światłowodowych w studni 
teletechnicznej sztuka 50 

11 Instalacja kabla światłowodowego w przełącznicy światłowodowej 
naściennej w budynku sztuka 50 

12 Instalacja kabla światłowodowego w przełącznicy panelowej 19” w 
szafie teletechnicznej sztuka 50 

13 Wykonanie spawu światłowodowego sztuka 3000 
14 Montaż urządzenia abonenckiego sztuka 50 

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia, wraz ze szczegółowym  opisem 

czynności  i  specyfikacją wymagań technicznych, został wyszczególniony w Załączniku  

nr 1 do SIWZ. 

http://www.task.gda.pl/�
mailto:zo@task.gda.pl�
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1. Celem umowy ramowej, której zawarcie stanowi przedmiot postępowania, jest 
ustalenie warunków dotyczących realizacji zamówień publicznych (na wykonywanie 
prac, których zakres został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ), jakie mogą zostać udzielone Wykonawcom  
w okresie jej obowiązywania. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
5. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcy. 
 
IV.  MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWE RAMOWĄ. 
 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej z co najwyżej trzema 
Wykonawcami – na podstawie art. 100 ust. 3 pkt. 2 ustawy PZP. 
W przypadku, gdyby większa ilość ofert uzyskała identyczną, wysoką punktację w 
kryterium ceny, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z większą liczbą 
Wykonawców. 
 
V. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI UMOWY RAMOWEJ 
Umowa ramowa będzie zawarta na okres 12 miesięcy, licząc od dnia ich podpisania. 
 
VI.  SPOSÓB REALIZACJI UMOWY RAMOWEJ 
Zamówienia udzielane będą Wykonawcom, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa 
(projekt umowy ramowej stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ), według następujących zasad: 

1) Zamawiający będzie zapraszał Wykonawców, z którymi podpisał umowę ramową, do 
składania ofert na wykonanie poszczególnych prac (których zakres jest objęty umową 
ramową). 

2) Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający prześle Wykonawcom 
specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

3) W specyfikacji istotnych warunków zamówienia określony będzie szczegółowy zakres 
prac będących przedmiotem zamówienia, termin wykonania zamówienia, termin i 
miejsce składania i otwarcia ofert, termin związania ofertą. 

4) Zamawiający nie będzie wymagał wnoszenia wadium.  
5) Oferta składana w wyniku Zaproszenia, o którym mowa w pkt 1), nie może być mniej 

korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy 
ramowej. 

6) Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia cen ofertowych za niektóre prace 
wykonywane w ramach zamówienia (do 20% w stosunku do ceny określonej w ofercie 
złożonej w niniejszym postępowaniu), jeżeli ze specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia będzie wynikała konieczność wykonywania tych prac w godzinach 
nocnych. 
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7) W przypadku zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług w zakresie 
obejmującym przedmiot zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość 
odpowiedniej zmiany cen. 

8) Podstawą do realizacji zamówienia będzie umowa na realizację zamówienia 
publicznego, zawarta z Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę. (projekt umowy 
realizacyjnej stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ) 

 
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, tj.: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
objętej przedmiotem zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie 
w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania (a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie): 
− prac polegających na instalacji kabli światłowodowych o łącznej długości 

co najmniej 20 km 
− spawów światłowodowych w ilości łącznej co najmniej 2000 szt.  

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: 
− obroty wynikające z prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 

800 tysięcy złotych łącznie za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata 
obrachunkowe przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie), 

− posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności, 

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 
24 ust.1 i ust.2 ustawy. 

Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawcy spełniają powyższe warunki, na podstawie 
złożonych dokumentów i oświadczeń. Ocena spełnienia warunków wymaganych od 
Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 
 

2. W przypadku złożenia oferty wspólnej warunki wymienione w pkt 1 ppkt b) i c) 
podmioty składające ofertę wspólną mogą spełniać łącznie. Pozostałe warunki spełniać 
musi każdy Wykonawca składający ofertę wspólną. 
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VIII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 
1. Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, powyższe 
oświadczenie składa każdy z podmiotów występujących wspólnie. (wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ) 

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. Aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

5. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

6. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz 
składek lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

7. Sprawozdań finansowych albo ich części, a w przypadku wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów 
określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż 
ostatnie trzy lata obrachunkowe przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okresie), z których wynikałaby łączna 
wartość obrotów co najmniej 800 tys. zł. 

8. Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem zakresu wykonywanych robót, dat wykonania oraz 
odbiorców (z załączonego wykazu powinno wynikać wykonanie łącznie co najmniej 
2000 spawów światłowodowych i zainstalowanie co najmniej 20 km kabli 
światłowodowych). Na poświadczenie wykonania wyżej wymienionych robót 
Wykonawca winien załączyć dokumenty je potwierdzające (np. referencje lub kopie 
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protokołów odbioru prac), z których wynikać będzie, że wymienione prace zostały 
wykonane należycie. 

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 4, 5 i 6, 
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonywania decyzji właściwego organu 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3, składa 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

11. Dokumenty wymienione w pkt. 9 pkt. 1) i 3) oraz i w pkt. 10 winny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 
a dokumenty wymienione w pkt. 9  pkt. 2) winny być wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

12. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność przez Wykonawcę. 

13. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem 
na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

14. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika ono z 
dokumentu wymaganego postanowieniami pkt. 2, w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej wpisem „za zgodność z oryginałem” notarialnie. W przypadku 
ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie, Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego 

 
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI. 
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 
2. Zamawiający dopuszcza składanie informacji, pytań i odpowiedzi za pomocą faksu, 

pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści korespondencji na piśmie  
z własnoręcznym podpisem. W przypadku przesyłania korespondencji faksem, każda 
ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich 
otrzymania. Korespondencja przesłana za pomocą faksu, po godzinach urzędowania 
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zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za 
wniesioną w dniu jej zarejestrowania. 

3. Zamawiający wszelkie informacje, m.in. treść zapytań i odpowiedzi, modyfikacje 
SIWZ, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, do których umieszczenia na 
stronie internetowej jest zobowiązany, publikuje na stronie www.dzp.pg.gda.pl 

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
w sprawach opisu przedmiotu zamówienia – Sławomir Połomski tel. (058) 347 18 52; 
w sprawach zamówień publicznych – Marek Majewski  tel. (058) 347 26 50. 

Korespondencję wysyłaną faksem prosimy kierować na numer (058) 347 10 06  
 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający  nie będzie wymagał wniesienia wadium  

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sporządził ofertę zgodnie z poniższym opisem. 
1. Zamawiający wymaga, aby: 

1) Wykonawca zapoznał się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na SIWZ; 
2) każdy Wykonawca złożył tylko jedną ofertę 
3) oferta była sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
wykonawcę; 

4) Wykonawca poniósł wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty; 

5) oferta była napisana na maszynie lub komputerze, ewentualnie odręcznie; 
6) formularz oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ) był wypełniony przez Wykonawcę 

bez dokonywania w nim zmian. Załączniki dołączone do SIWZ przedstawione są w 
formie wzoru graficznego. Wykonawca może przedstawić je wg własnego układu 
graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie zapisy i informacje ujęte we 
wzorach; 

7) formularz rzeczowo-cenowy, stanowiący integralną część formularza oferty, musi 
zawierać szczegółową wycenę całego zakresu prac stanowiących przedmiot 
zamówienia objętego umową ramową. Ceny jednostkowe zamieszczone  
w formularzu rzeczowo-cenowym będą stanowiły jedno z podstawowych 
kryterium oceny ofert składanych w ramach realizacji umowy ramowej. 
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8) wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których naniesiono zmiany 
(poprawki) były podpisane przez upoważnionego/nych przedstawiciela/li 
Wykonawcy. Osobą/ami upoważnioną/ymi do reprezentowania Wykonawcy będą 
osoby wskazane odpowiednio: w odpisie z właściwego rejestru, aktualnym 
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub które 
upoważniono do reprezentowania w niniejszym postępowaniu w zakresie 
udzielonego pełnomocnictwa; 

9) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca 
winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w 
ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te będą 
umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji 
zawartych w ofercie i oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 
Poprzez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503). 

10) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp.  

11) wszystkie strony oferty były ze sobą połączone w sposób trwały, uniemożliwiający 
jej naruszenie (z uwzględnieniem sytuacji opisanej w pkt. 10). 

12) Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie (opakowaniu), która będzie posiadać 
następujące oznaczenie: 

Politechnika Gdańska 
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  
”ZP-740/022/R/09 Oferta na konserwację i modyfikację linii światłowodowych i 

kanalizacji teletechnicznej sieci TASK” 
13) Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta (opakowanie) musi posiadać nazwę 

i adres wykonawcy, aby ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez 
otwierania. 

14) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 
przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z 
postanowieniami pkt 13), a koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 

2. Na ofertę składają się: 
1) Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ; 
2) Dokumenty wymienione w rozdziale IX niniejszej SIWZ. 
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3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu dla osoby 
podpisującej ofertę, o ile nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru lub 
aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Termin składania ofert upływa w dniu 29-09-2009r o godzinie 1200

2. Otwarcie ofert nastąpi 
. 

w dniu 29-09-2009 r. o godzinie 1215

3. Ofertę należy złożyć w: 

  
w siedzibie Zamawiającego, Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK 
nowy budynek Wydziału ETI III p., ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku  

Sekretariacie Centrum Informatycznego TASK,   
Politechnika Gdańska, nowy budynek Wydziału ETI III p. 

4. Złożenie oferty w miejscu innym, niż wyżej podane może skutkować nie dotarciem 
oferty do komisji przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy 
Wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału 
w postępowaniu. 

5. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Zamawiający wymaga określenia ceny oferty w złotych. Zamawiający będzie brał 

pod uwagę cenę brutto wykonania całego zakresu prac wyspecyfikowanego w 
tabeli przedstawionej w Rozdziale III pkt. 1 SIWZ, przedstawioną w ofercie.  

2. Ceny należy podać w złotych polskich. Wszystkie wartości należy zaokrąglić do 
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawcę obciąża obowiązek prawidłowego oznaczenia stawki podatku VAT. 
Zastosowanie przez Wykonawcę błędnej stawki podatku VAT uważane będzie za błąd 
w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty. 

 
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA 
TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

 
W niniejszym postępowaniu, oferty będą oceniane na podstawie ceny brutto, będącej ceną 
ryczałtową za cały zakres zamówienia. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena=100%. 

Oferta z najniższą ceną, spełniająca wymogi SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych 
uzyska 100 punktów. 



 

ZP-740/022/R/09 SIWZ 

 

 10 

Punktacja dla pozostałych ofert  będzie obliczana wg następującego wzoru: 

P= 
    cena najniższa 

x 100 
     cena badana 

Do podpisania umowy ramowej na realizację zamówienia zostanie wybranych co najwyżej 
trzech wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą punktację wyliczoną wg 
powyższego wzoru. W przypadku uzyskania identycznej  wysokiej oceny przez większą 
liczbę Wykonawców, co uniemożliwiałoby wybór trzech najlepszych ofert, Zamawiający 
wybierze odpowiednio większą liczbę Wykonawców do realizacji zamówienia.  
 
XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE WYKONAWCÓW W CELU ZAWARCIA UMOWY 
RAMOWEJ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy ramowej na warunkach 
określonych we Wzorze Umowy Ramowej stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Wybrani Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie o miejscu i terminie 
podpisania umowy ramowej. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej 
nieprawdziwe dane albo będzie uchylał się od zawarcia umowy ramowej, na 
warunkach wynikających ze specyfikacji, Zamawiający wybierze kolejną 
najkorzystniejszą spośród ofert, które nie zakwalifikowały się do zawarcia umowy 
ramowej. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy ramowej, zamieści ogłoszenie w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA.  
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom, a także innym osobom, 
określono w DZIALE VI ustawy PZP. 
         

 
 
Zatwierdzam 

 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia, wraz z 
opisem czynności i  specyfikacją wymagań technicznych; 

Załącznik nr 2 –  Wzór umowy ramowej; 

Załącznik nr 3 –  Wzór umowy realizacyjnej 

Załącznik nr 4 –  Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 

Załącznik nr 5 –  Formularz oferty wraz z formularzem rzeczowo-cenowym oferty 
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