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Politechnika Gdańska 

80-233  Gdańsk- Wrzeszcz 

ul. G. Narutowicza 11/12 

58 347 17 44,    fax 58 347 14 15 

 

 

 

 

 

Nr postępowania w ewidencji zamówień publicznych:  CRZP /310/035/U/10 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na 

podstawie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 

1655  z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp ” na: 

 

 

świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej  

na rzecz Politechniki Gdańskiej 

wraz z dzierżawą i serwisem systemu telekomunikacyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Z A T W I E R D Z I Ł ,      dnia _________________        _______________________ 
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I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Politechnika Gdańska 

Adres: ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

Telefon: 58 347 17 44  faks:  58 347 14 15 

www.pg.gda.pl 

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30. 

NIP: 584 - 020 - 35 - 93    

 

Jednostka prowadząca postępowanie: 

 

Dział Eksploatacji - Sekcja Teletechniczna 

Adres: ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

Telefon: 58 347 12 02 fax : 58 348 61 00,  

e-mail: centel@pg.gda.pl;    http:www.pg.gda.pl 

Godziny urzędowania od 08
00

 do 15
00.

 

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieogra-

niczonego poniżej 193 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo za-

mówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

 

 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej 

na rzecz Politechniki Gdańskiej wraz z dzierżawą i serwisem systemu telekomunikacyjnego. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 

a) obsługa ruchu telefonicznego w siedzibie Zamawiającego – 80-233 Gdańsk 

ul. Narutowicza 11/12 - za pomocą systemu telekomunikacyjnego, dzierżawionego od 

Wykonawcy, a  zainstalowanego w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis wyma-

gań, jakie musi spełniać oferowany system telekomunikacyjny zawiera załącznik nr 1 do 

SIWZ. 

b) obsługa ruchu telefonicznego w następujących obiektach Zamawiającego: 

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

 Gdańsk – 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: 

 Czarlin gm. Kościerzyna – Ośrodek Wypoczynkowy PG 

 

2. Szczegółowy wykaz lokalizacji, zainstalowanych numerów, typów linii i zakończeń 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 

 

CPV: 

64.20.00.00-8 – usługi telekomunikacyjne 

64.21.00.00-1 – usługi telefoniczne i przesyłu danych 

mailto:centel@pg.gda.pl
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4. Szacunkowy czas poszczególnych rodzajów połączeń objętych niniejszym zamówieniem, 

określony na podstawie lat ubiegłych, przedstawia poniższa tabela: 

 

Rodzaj połączeń 
Prognozowany czas połączeń [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 nadrzęd-

nej poprzez łącza satelitarne, łącza radiowe, stosowanie technologii Wi-Fi, WiMAX ani  

żadnej innej technologii używającej pasma dostępnego publicznie bez zezwolenia, wy-

korzystanie sieci INTERNET. 

c) zapewnienie (w określonej lokalizacji) dostępu do sieci Internet o prędkości nie mniej-

szej niż wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ. 

d) sekundowe rozliczanie czasu realizowanych połączeń telefonicznych bez opłaty począt-

kowej. Naliczanie czasu rozpoczyna się w momencie odebrania połączenia przez stronę 

wywoływaną, a kończy się w momencie rozłączenia się którejkolwiek ze stron. 

e) możliwość wykonywania bezpłatnych połączeń na numery alarmowe (np. 112, 997)  

oraz płatnych na numery informacyjne i usługowe (np. 19226). 

f) możliwość korzystania z informacji o numerach abonentów na terenie Polski 

g) możliwość bezpłatnego dostarczania szczegółowego wykazu zrealizowanych w po-

szczególnych okresach rozliczeniowych połączeń telefonicznych (biling elektroniczny) 

6. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, Wyko-

nawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym informacji, jakie części za-

mówienia zamierza powierzyć podwykonawcom. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, 

to jest w ilościach wykazanych w formularzu cenowym i w ofercie. W przypadku koniecz-

ności 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. 

 

 

IV. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O ZA-

MÓWIENIE 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepi-

sy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do re-

jestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komuni-

kacji Elektronicznej 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje nie mniej niż dwie umowy dotyczące 

świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej za pomocą systemu tele-

komunikacyjnego, będącego w dyspozycji Wykonawcy, a zainstalowanego w siedzibie 

Usługobiorcy, o pojemności minimum 2500 portów abonenckich na kwotę co najmniej 

500.000 zł brutto każda; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy-

konania zamówienia – dysponowanie systemem telekomunikacyjnym odpowiednim do 

wielkości zamówienia, zgodnym z wymaganiami technicznymi zamieszczonymi w za-

łączniku nr 1 do SIWZ 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadcze-

nia – załącznik nr 5 do SIWZ. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ostatnich 

trzech latach obrotowych (a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

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

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o któ-

rych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zostaną wyklu-

czeni z udziału w niniejszym postępowaniu. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nie-

zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytu-

acji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbęd-

nymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobo-

wiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres ko-

rzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonych 

przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. V niniejszej SIWZ, 

zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. 

 

 
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKO-

NAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

 

 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w rozdziale IV pkt 1 SIWZ należy złożyć: 
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a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. 5 do SIWZ); 

 

b) Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzo-

nego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 

16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późniejszymi 

zmianami). 

 

c) Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalno-

ści jest krótszy – w tym okresie, usług telekomunikacyjnych za pomocą własnego sys-

temu telekomunikacyjnego, zainstalowanego w siedzibie Usługobiorcy wraz z doku-

mentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie 

 

d) Rachunek zysków i strat (w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe podlega badaniu 

przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o ba-

danym sprawozdaniu dotyczącą rachunku zysków i strat), a w przypadku wykonawców 

niezobowiązanych  do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określa-

jący przychody netto – za trzy ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia dzia-

łalności jest krótszy – za ten okres. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp na-

leży złożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. 6 do SIWZ);  

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do reje-

stru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 usta-

wy Pzp; 

c) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale IV 

pkt. 1 niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest 

wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia  

z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów 

wymienionych w pkt 3 niniejszego rozdziału dotyczących każdego z tych podmiotów,  

o ile podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia. 

 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 lit. b), składa dokument lub doku-

menty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzają-

ce, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

 

4. W celu wskazania osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w imieniu Wyko-

nawcy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą muszą złożyć aktualne zaświad-

czenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej); powyższy dokument musi być wysta-

wiony, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofer 

 

 

VI.  ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW 

 

1. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamó-

wienia publicznego. 
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2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i określać zakres pełnomocnictwa. W do-

kumencie tym powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o za-

mówienie. Upoważnieni przedstawiciele tych Wykonawców muszą się pod nim podpisać. 

4. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub 

upoważnionego przedstawiciela – pełnomocnika. 

5. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubie-

gających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodar-

czej Wykonawcy. 

6. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony z ofertą, musi być w oryginale lub kopii po-

świadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
7. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań. 

8. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed za-

warciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający  może  żądać przedłoże-

nia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki 

została zawarta umowa nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamó-

wienia wraz z okresem udzielonej gwarancji. 

 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI 

SIWZ I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane 

przez strony w formie pisemnej, za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną. W wypadku 

porozumiewania się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron, na żąda-

nie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub e-mail’a. 

 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje należy kierować 

na adres: 

Politechnika Gdańska, Dział Eksploatacji - Sekcja Teletechniczna 

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

z dopiskiem na kopercie: PRZETARG NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNI-

KACYJNYCH W SIECI STACJONARNEJ, CRZP/310/035/U/2010 

lub faks: (058) 348 61 00. 

lub na adres poczty elektronicznej centel@pg.gda.pl  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszel-

ka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawia-

jący jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie tre-

ści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zama-

wiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie 

internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

mailto:centel@pg.gda.pl
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6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na 

stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.  

 

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, któ-

rym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której 

udostępniona jest SIWZ.  

 

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wąt-

pliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

9. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

 w sprawach technicznych - Bogdan Kallas 

tel.: (58) 347-12-02 faks: (58) 348 61 00 

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –15:00; 

 w sprawach proceduralnych – Dorota Dobrzyńska – Mizgier 

tel.: (58) 347-15-38 faks: (58) 347 29 13 

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –15:00. 

 

 

VIII.  WADIUM 

 

1. Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w Wyso-

kości 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 oszczędnościowo-

kredytowej, 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 Przedsię-

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

 

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

mawiającego: 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 kon-

to  Zamawiającego. 

 

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

sienia 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 Za-

mawiającego 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 odpo-

wiedzialność 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 wymo-

gów, 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 wa-

dium 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 zwró-

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

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wów-

czas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

X. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFER-

TĄ 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie  lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego ter-

minu, na zasadach określonych w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp. 
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XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ oraz ustawy Pzp. 

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

 

2. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał parametry  

i standardy jakościowe określone w załączniku nr 1 do SIWZ.  

 

3. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę 

 

4. Oferta powinna zawierać wypełniony formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumen-

ty.  

a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się  

o zamówienie). 

b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika  

z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

c) Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione  

w rozdziale V niniejszej SIWZ. 

d) Potwierdzenie wniesienia wadium (kopia przelewu lub pokwitowania). 

e) Opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Do-

kument należy złożyć, jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu, potencjale tech-

nicznym lub zdolnościach ekonomicznych innych osób. 

 

5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załącz-

ników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści 

oraz opisu kolumn i wierszy.  

 

6. W formularzu „Oferta” należy wypisać części zamówienia, których wykonanie zostanie po-

wierzone podwykonawcom  

 

7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

trwałą i czytelną techniką oraz napisana w języku polskim.  

 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej.  

 

9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.  

 

10. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

 

11. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji dzia-

łalności gospodarczej. Zaleca się, aby osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,  

wraz z ofertą złożyły aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodar-

czej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono  

w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

 

12. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpi-

sana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być pod-

pisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przed-

stawiciela – pełnomocnika.  
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13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu „Oferta”, jak  

i w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa  

i adres Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie ich pełnomoc-

nika.  

 

14. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwa - mogą być złożone  

w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 

15. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku, niż język polski wi-

nien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż 

wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

 

16. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

 

17. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wąt-

pliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą 

być one udostępniane. 

 

18. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości pod-

czas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

 

19. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.  

W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje 

zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnej 

wewnętrznej kopercie, z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub zostały spięte 

(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.  

 

20. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepi-

sów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni odpowiednie informacje (zgodnie z wy-

rokiem Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05). 

 

21. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowa-

niach, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. 

Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane: 

Politechnika Gdańska 

Dział Eksploatacji - Sekcja Teletechniczna 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 
i opisane: 

Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej 

nr postępowania CRZP/310/035/U/10 

Nie otwierać przed dniem 26.05.2010 godz. 12:30. 

Wewnętrzne opakowanie winno być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy, w celu 

umożliwienia odesłania oferty bez jej otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie. 

 

22. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zama-

wiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane i ozna-

czone tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpo-

wiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
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23. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki ra-

chunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 

omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści 

oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania 

matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 
 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Dział Eksplo-

atacji - Sekcja Teletechniczna – budynek „Żelbet”, pok. nr 20, w Gdańsku-Wrzeszczu, 

przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub przesłać pocztą na adres jak wyżej. 

 

2. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8
00

 do 15
00

. 

 
3. O terminie złożenia oferty decyduje termin jej faktycznego złożenia w miejscu wyznaczo-

nym w pkt. 1, a nie termin wysłania listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia 

oferty pocztą kurierską.  

 

4. Termin składania ofert upływa w dniu 26.05.2010 o godz. 12:00. 

 

5. W przypadku otrzymania oferty po terminie określonym w pkt. 3 Zamawiający niezwłocz-

nie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym w pkt. 3 i zwróci ofer-

tę bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.  

 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2010 o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: 

Politechnika Gdańska Dział Eksploatacji – Sekcja Teletechniczna  

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek „Żelbet”, pok. nr 20 

 

7. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

 

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) 

oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofer-

cie.  
 

9. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle infor-

macje z otwarcia ofert, na wniosek Wykonawcy. 

 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie formularza cenowego stanowiącego załącznik 

nr 4 do SIWZ. 

 

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamó-

wienia. 

 

3. Ceną oferty jest cena podana na druku „Oferta”, obejmująca całość przedmiotu zamó-

wienia. 

 

4. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT),  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w PLN.  
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5. Ceny jednostkowe netto należy podać dla wskazanej w formularzu cenowym jednostki 

miary, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w PLN. 

 

6. Cenę oferty oblicza się w następujący sposób: 

 

Część A – Opłaty stałe 

 

W kolumnie 3 tabeli należy podać wysokość netto miesięcznej opłaty za dzierżawę urządzeń 

(wiersz 1), wysokość netto miesięcznej opłaty za serwis sprzętu (wiersz 2) oraz ewentualną mie-

sięczną wysokość netto innych opłat (wiersz 3). Następnie kwoty podane w kolumnie 3 pomno-

żyć przez 12 (liczba miesięcy objętych umową), a uzyskane wartości netto poszczególnych ro-

dzajów opłat stałych w skali roku wpisać w kolumnie 4. Zsumowane wartości z kolumny 4 tabeli 

wpisać w pozycji „RAZEM (A)”.  

 

Część B – Opłaty abonamentowe 

 

W kolumnie 4 tabeli należy podać cenę jednostkową netto za abonament miesięczny  dla każdego 

rodzaju abonamentu. Następnie podaną w kolumnie 3 łączną liczbę abonamentów należy pomno-

żyć przez cenę jednostkową netto z kolumny 4, a uzyskaną wartość netto abonamentów danego 

rodzaju za jeden miesiąc wpisać w kolumnie 5. Następnie kwoty podane w kolumnie 5 pomno-

żyć przez 12 (liczbę miesięcy), a uzyskane wartości netto poszczególnych rodzajów abonamen-

tów w skali roku wpisać w kolumnie 6. Zsumowane wartości z kolumny 6 tabeli wpisać w pozy-

cji „RAZEM (B)”.  

 

Część C – Opłaty za połączenia 

 

W kolumnie 4 tabeli należy podać cenę jednostkową netto za 1 minutę połączenia dla poszcze-

gólnych rodzajów połączeń. Następnie należy podaną w kolumnie 3 prognozowaną  łączną liczbę 

minut w skali roku pomnożyć przez cenę jednostkową netto z kolumny 4. Otrzymane w ten spo-

sób wartości netto za połączenia wpisać w kolumnie 5. Następnie należy dodać kwoty z kolumny 

5 i sumę wpisać w pozycji „RAZEM (C)”.  

 

Obliczoną wartość netto opłat stałych z pozycji RAZEM (A), opłat abonamentowych za rok  

z pozycji „RAZEM (B)”  oraz wartość netto opłat za połączenia z pozycji „RAZEM (C)” należy 

przenieść do tabeli „ZESTAWIENIE” (odpowiednio do pozycji 1, 2 i 3), następnie zsumować 

wartości z pozycji 1, 2 i 3 oraz wpisać do pozycji 4. Uwzględniając właściwą stawkę podatku 

VAT należy obliczyć wartość podatku VAT i wpisać w pozycji 5. 

Wartość brutto (cenę oferty) oblicza się sumując wartości z wierszy 4 i 5 tabeli „ZESTAWIE-

NIE”. 

 

Cena oferty nie będzie podlegała żadnym negocjacjom.  

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT 

 

 

1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. 
 

2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  
 

3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie następujące kryterium 

oceny ofert: cena - 100 %.  

 

4. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania 

SIWZ oraz ustawy Pzp. 
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5. Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów (100). Ocena punktowa pozo-

stałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: 

 

100*
Cb

Cn
Pc 

 

gdzie:     Pc   – otrzymane punkty za cenę 

               Cn   – najniższa cena wśród złożonych (ważnych) ofert 

               Cb   – cena oferty badanej 

Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wyma-

ganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i zaoferuje 

najniższą cenę. 

 

7. W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, Zamawiający we-

zwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Za-

mawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaofe-

rować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach. 

 

8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatko-

wego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie doty-

czącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Pu-

blicznych. 

 

XV. TERMIN REALZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Termin rozpoczęcia świadczenia usług: 1 lipca 2010. Okres realizacji zamówienia – do 31 lipca 

2011  lub do wyczerpania kwoty umownej. 

 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁ-

NIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu  

z postępowania o zamówienie publiczne, którego oferta nie została odrzucona  

z postępowania oraz została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie  

z zasadami określonymi w rozdz. XIV SIWZ.  

 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i na zasadach 

określonych w art. 94 ustawy Pzp. 

 

XVII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na warunkach określonych w załączniku nr 7 

do SIWZ.  
 

2. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron.  

 

3. Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do tre-

ści oferty dotyczących zmian osób reprezentujących strony umowy lub osób biorących 

udział w realizacji przedmiotu umowy. Strony dokonają wówczas stosownych zmian  

w umowie. 

 

XVIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający unieważni postępowanie jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 

ustawy Pzp. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równo-

cześnie wszystkich Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

 

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w Dziale VI tej ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 

5 ustawy Pzp. 
 

XX. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wy-

konawca.  

 

2. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.  

 

3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 

 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

 

XXI.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ: 

 

Zał. nr 1 – Wymagania techniczne dot. systemu telekomunikacyjnego 

Zał. nr 2 – Szczegółowy wykaz lokalizacji, zainstalowanych numerów, typów linii i zakończeń łą-

czy 

Zał. nr 3 – Oferta 

Zał. nr 4 – Formularz cenowy 

Zał. nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

Zał. nr 6 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

Zał. nr 7 – Wzór umowy 


