
  

Gdańsk: CRZP/310/035/U/10 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

- usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska, Dział Eksploatacji , ul. Narutowicza 

11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 11 22, faks: 48 58 347 12 78. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CRZP/310/035/U/10. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej 

na rzecz Politechniki Gdaoskiej wraz z dzierżawą i serwisem systemu telekomunikacyjnego. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 
a) obsługa ruchu telefonicznego w siedzibie Zamawiającego – 80-233 Gdaosk ul. Narutowicza 

11/12 - za pomocą systemu telekomunikacyjnego, dzierżawionego od Wykonawcy, a  
zainstalowanego w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis wymagao, jakie musi spełniad 
oferowany system telekomunikacyjny zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 

b) obsługa ruchu telefonicznego w następujących obiektach Zamawiającego: 

 Gdaosk – Brzeźno ul. Chodkiewicza 15 – Dom Studencki nr 11 

 Gdaosk – Jelitkowo ul. Bałtycka 5 – Dom Studencki nr 12 
c) obsługa ruchu telefonicznego oraz zapewnienie dostępu do sieci Internet w technologii ADSL 

2 Mb/s w obiekcie Zamawiającego: 

 Czarlina gm. Kościerzyna – Ośrodek Wypoczynkowy PG 
 

2. Szczegółowy wykaz lokalizacji, zainstalowanych numerów, typów linii i zakooczeo łączy zawiera 
załącznik nr 2 do SIWZ. 

 
3. Świadczone w ramach niniejszego zamówienia usługi telekomunikacyjne będą obejmowały: 

 połączenia lokalne i strefowe 

 połączenia międzystrefowe 

 połączenia do sieci komórkowych 

 połączenia międzynarodowe 

 dostęp do sieci INTERNET w technologii ADSL 
 



4. Szacunkowy czas poszczególnych rodzajów połączeń objętych niniejszym zamówieniem, 

określony na podstawie lat ubiegłych, przedstawia poniższa tabela: 

 

Rodzaj połączeo 
Prognozowany czas połączeo *minuty] 

w okresie umowy 

Lokalne i strefowe 715 803 

Międzystrefowe 166 890 

Międzynarodowe UE 18 294 

Międzynarodowe – Rosja 1 167 

Międzynarodowe USA, Kanada 1 375 

Komórkowe – ORANGE 166 707 

Komórkowe – PLUS 141 448 

Komórkowe – ERA 186 913 

Komórkowe – PLAY 10 103 

 

5. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zapewni: 
a) zachowanie aktualnych numerów (zakresów numerów) oraz rodzajów dostępu do sieci 

telekomunikacyjnej 
b) dołączenie abonentów do sieci telekomunikacyjnej wyłącznie poprzez łącze miedziane lub 

optyczne. Jednocześnie zamawiający wyklucza realizację łączy do centrali nadrzędnej 
poprzez łącza satelitarne, łącza radiowe, stosowanie technologii Wi-Fi, WiMAX ani  żadnej 
innej technologii używającej pasma dostępnego publicznie bez zezwolenia, wykorzystanie 
sieci INTERNET. 

c) zapewnienie (w określonej lokalizacji) dostępu do sieci Internet o prędkości nie mniejszej 
niż wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ. 

d) sekundowe rozliczanie czasu realizowanych połączeo telefonicznych bez opłaty 
początkowej. Naliczanie czasu rozpoczyna się w momencie odebrania połączenia przez 
stronę wywoływaną, a kooczy się w momencie rozłączenia się którejkolwiek ze stron. 

e) możliwośd wykonywania bezpłatnych połączeo na numery alarmowe (np. 112, 997)  oraz 
płatnych na numery informacyjne i usługowe (np. 19226). 

f) możliwośd korzystania z informacji o numerach abonentów na terenie Polski 
g) możliwośd bezpłatnego dostarczania szczegółowego wykazu zrealizowanych w 

poszczególnych okresach rozliczeniowych połączeo telefonicznych (biling elektroniczny) 
6. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym informacji, jakie części zamówienia 
zamierza powierzyd podwykonawcom. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, to jest 
w ilościach wykazanych w formularzu cenowym i w ofercie. W przypadku konieczności zwiększenia 
przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy Zamawiający skorzysta z prawa opcji w 
wysokości 20% zamówienia podstawowego, tj. ilości wyszczególnionych  
w formularzu cenowym i w ofercie. 

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.20.00.00-8, 64.21.00.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 

01.07.2010 zakończenie: 31.07.2011 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  
1. Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 

Wysokości 10 000,00 PLN 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach 

(do wyboru przez Wykonawcę ): 

a) w pieniądzu; 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem 

pieniężnym;  

c) w gwarancjach bankowych; 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. IO/Gdańsk 41 1090 1098 0000 0000 

0901 5569, z zaznaczeniem: „Wadium – usługi telekomunikacyjne – 

CRZP/310/035/U/10” 

4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem liczy się moment wpływu środków na 

konto  Zamawiającego. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. Wykonawca składa z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

7. Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 lit. b) do e) następuje 

poprzez doręczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu przed upływem terminu 

składania ofert. Dokument ten należy złożyć za pokwitowaniem w kasie Kwestury 

Politechniki Gdańskiej – I piętro skrzydło B Gmachu Głównego w Gdańsku przy ul. 

G. Narutowicza 11/12 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00. Kopię 

pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.  

8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, gwarancja ta musi być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na 

każde wezwanie Zamawiającego oraz obejmować wszystkie przypadki powodujące 

utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. W 

przypadku poręczeń muszą one gwarantować płatność na każde wezwanie 

Zamawiającego oraz obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki 

powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. Gwarancje i poręczenia muszą 

obejmować okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku, gdy nie będzie 

spełniony któregokolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający uzna, że 

wadium nie zostało wniesione i wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu.  

9. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wskazaną w pkt. 2 formą 

wadium zostanie wykluczony z postępowania. 

10. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty 

wadium. 

11. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 

12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku 



rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę dokumentu, który wykaże, że Wykonawca jest wpisany do rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Ocena spełnienia tego dokonana zostanie na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę dokumentu, który wykaże, że w ciągu 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, Wykonawca zrealizował lub realizuje nie mniej niż dwie umowy 

dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej za pomocą 

systemu telekomunikacyjnego, będącego w dyspozycji Wykonawcy, a 

zainstalowanego w siedzibie Usługobiorcy, o pojemności minimum 2500 portów 

abonenckich na kwotę co najmniej 500.000 zł brutto każda, zgodnie z formułą 

spełnia-nie spełnia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia, które wykaże, że Wykonawca dysponuje systemem 

telekomunikacyjnym odpowiednim do wielkości zamówienia, zgodnym z 

wymaganiami technicznymi, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę dokumentu, który wykaże, że Wykonawca jest wpisany do rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę dokumentu, który wykaże, że w ostatnich trzech latach obrotowych 

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) Wykonawca 

osiągnął średni przychód netto ze sprzedaży nie mniejszy niż 750.000,00 zł., 

zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia 

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 spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 koncesję, zezwolenie lub licencję 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 

że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

 sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią 

odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku 

wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego 

inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres 

nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe 

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

ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 

24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do 

osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału 

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w 

realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 

podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby 

niepełnosprawne: nie 



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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. Wszystkie zmiany umowy 

dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych 

przedstawicieli obu stron. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty dotyczących zmian osób reprezentujących strony 

umowy lub osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy. Strony dokonają 

wówczas stosownych zmian w umowie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: 

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

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
Politechnika Gdańska Dział Eksploatacji - Sekcja Teletechniczna ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk Budynek Żelbet pokój 20. 

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

ofert: 

 26.05.2010 godzina 12:00, miejsce: Politechnika Gdańska Dział Eksploatacji - Sekcja 

Teletechniczna ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Budynek Żelbet pokój 20. 

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

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 

 

Ogłoszenie zostało przesłane na strony Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 2010-05-18 

oraz zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2010-05-18 (numer 

ogłoszenia 134766). 


