
Gdańsk: ZP-0422/022/R/10 - Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do sieci 
światłowodowej TASK 
Numer ogłoszenia: 249467 - 2010; data zamieszczenia: 13.09.2010 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej 
Akademickiej Sieci Komputerowej , ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. 
pomorskie, tel. 058 3472411, faks 058 3471006. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.task.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: ZP-0422/022/R/10 - Budowa 
przyłączy telekomunikacyjnych do sieci światłowodowej TASK. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 
zamówienia obejmuje: Część 1 - wybudowanie przyłącza telekomunikacyjnego w relacji - od 
istniejącej studni TASK przy ul. Hutniczej 26 w Gdyni do budynku przy ul. Bolesława 
Krzywoustego 8 w Gdyni (długość trasowa 557,5 m) - w oparciu o projekt i pozwolenie na 
budowę dostarczone przez Zamawiającego, Część 2 - wybudowanie przyłącza 
telekomunikacyjnego w relacji - od istniejącej studni TASK przy skrzyżowaniu ulic Bora-
Komorowskiego i Chłopskiej w Gdańsku do budynku przy ul. Bydgoskiej 6 w Gdańsku 
(długość trasowa 520,0 m) - w oparciu o projekt i pozwolenie na budowę dostarczone przez 
Zamawiającego, Część 3 - wybudowanie przyłącza telekomunikacyjnego w relacji - od 
projektowanej studni TASK przy ul. Orląt Lwowskich w Gdyni do budynku szkoły przy ul. 
Kazimierza Tetmajera 65 w Gdyni (długość trasowa 826,5 m) - w oparciu o projekt i 
pozwolenie na budowę dostarczone przez Zamawiającego, Część 4 - wybudowanie przyłącza 
telekomunikacyjnego w relacji - od istniejącej studni TASK przy skrzyżowaniu ulic 
Świętojańskiej oraz H. Derdowskiego w Gdyni do budynku przy ul. H. Derdowskiego 8-12 w 
Gdyni (długość trasowa 73,5 m) - w oparciu o projekt i pozwolenie na budowę dostarczone 
przez Zamawiającego,. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.16.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. 



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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
dniach: 42. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na 
cały okres związania ofertą, w wysokości: - składając ofertę na realizację Części 1 
zamówienia - 1 500,00 PLN - składając ofertę na realizację Części 2 zamówienia - 1 000,00 
PLN - składając ofertę na realizację Części 3 zamówienia - 2 500,00 PLN - składając ofertę 
na realizację Części 4 zamówienia - 0,00 PLN (nie jest wymagane wadium na Część 4 
zamówienia) - składając ofertę na realizację większej liczby Części zamówienia - kwotę w 
wysokości równej sumie ww. kwot dotyczących poszczególnych Części 

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 na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ 

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: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

•  

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: nie 

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: W siedzibie 
Zamawiającego lub mailem po przesłaniu zapotrzebowania na adres zp@task.gda.pl.. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 04.10.2010 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, 80-233 Gdańsk, ul. G. 
Narutowicza 11/12, nowy budynek Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, III p. 

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 

 


