
Gdańsk: zaprojektowanie i wybudowanie czterech odcinków kanalizacji teletechnicznej doziemnej na 

terenie Trójmiasta 

Numer ogłoszenia: 217184 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 

Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 29 13. 

 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: zaprojektowanie i wybudowanie czterech odcinków 

kanalizacji teletechnicznej doziemnej na terenie Trójmiasta. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest 

zaprojektowanie i wybudowanie czterech odcinków kanalizacji teletechnicznej doziemnej na terenie Trójmiasta w 

następujących relacjach: a)RELACJA 1 - Przyłącze w postaci rurociągu 2xRHDPE fi40 w Gdyni o szacunkowej 

długości 500m, b)RELACJA 2 - Przyłącze w postaci rurociągu 2xRHDP fi40 w Gdyni o szacunkowej długości 

1000m, c)RELACJA 3 - Przyłącze w postaci rurociągu 2xRHDPE fi40 w Gdańsku o szacunkowej długości 5200m, 

RELACJA 4 - Przyłącze w postaci rurociągu 2xRHDPE fi40 w Gdyni o szacunkowej długości 800m. 

2.Zamówienie obejmuje: a)wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy kanalizacji 

teletechnicznej, osobno dla każdej relacji, b)uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji 

administracyjnych, c)budowę odcinków kanalizacji teletechnicznej, d)wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3. 

Szczegółowe wymagania dotyczące projektowania i budowy relacji stanowiących przedmiot zamówienia zawarte 

są w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ 4.Przedmiot zamówienia został 

podzielony na następujące części: a)część I - relacja 1, b)część II - relacja 2, c)część III - relacja 3, d)część IV - 

relacja 4. 5. Cena ofertowa musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do 

zrealizowania zakresu objętego postępowaniem, zgodnie z ogólnymi i szczegółowymi warunkami Umowy. 

6.Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby 

zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z 

postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację 

zamówienia. 7.Wymienione w rozdz. V pkt 3.3) SIWZ osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia 

zobowiązań Wykonawcy i powinny być traktowane jako minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawca 

powinien zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, 

którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy (np. uprawniony geodeta, radca prawny, 

hydrogeolog, geolog, specjalista ds. zieleni, ekspert ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu 

budowy, administrator, itp.). Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu 

specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej 

realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą 

muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. 8.Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany 

będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej. 9. Zamawiający wymaga udzielania 3-letniej gwarancji jakości na 

wybudowaną kanalizację.. 

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



II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 71.22.30.00-7. 

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 miesiącach: 18. 

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

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 

wysokości: dla części I: 1250 zł. dla części II: 2500 zł. dla części III: 12500 zł. dla części IV: 2000 zł. 

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.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie: a)części II zamówienia: 

wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, roboty budowlane podobne do 

objętych przedmiotem zamówienia, przy czym za takie roboty Zamawiający uzna: roboty 

obejmujące należyte wykonanie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na wybudowaniu 

lub przebudowie kanalizacji telekomunikacyjnej lub przyłączy do kanalizacji telekomunikacyjnej o 

długości łącznie co najmniej 750 m b)części III zamówienia: wykazali, że wykonali należycie w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem 

zamówienia, przy czym za takie roboty Zamawiający uzna: roboty obejmujące należyte 

wykonanie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na wybudowaniu lub przebudowie 

kanalizacji telekomunikacyjnej lub przyłączy do kanalizacji telekomunikacyjnej o długości łącznie 

co najmniej 4500 m. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o zamówienie spełniali warunek 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, poprzez wykazanie, że dysponują lub będą dysponować: a)minimum jedną osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez 

ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do 

wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej 

specjalności, b)minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające 

wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym 

uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności. Warunek wspólny dla wszystkich części. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o zamówienie spełniali warunek dotyczący 

sytuacji ekonomicznej i finansowej, poprzez wykazanie, że posiadają środki finansowe lub 

zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN; 

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: 
 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność 

finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b 

ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność 

kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia należy złożyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego; 2) W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru - pełnomocnictwo (a). 3) Jeżeli Wykonawca, 

wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., polega na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., Zamawiający żąda od Wykonawcy 

przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z ich przy wykonywaniu zamówienia. 

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 

W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości 

stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy, której strony nie 

mogły przewidzieć w momencie podpisania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w 

tym zakresie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.dzp.pg.gda.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Gdańska Dział 

Zamówień Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B, pok. 207, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2011 godzina 

10:00, miejsce: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B, pok. 207, ul. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: 1.Zamówienie nie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 2.Otwarcie ofert 

jest jawne i nastąpi 10.08.2011 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Dział 

Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, Gmach Główny Skrzydło B, pok. 212; 3. Numer referencyjny 



nadany przez Zamawiającego: ZP/236/022/U/11.4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: relacja 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przyłącze w postaci rurociągu 

2xRHDPEØ40 w Gdyni o szacunkowej długości 500m. w relacji: A)al. Zwycięstwa / ul. Powstania 

Styczniowego - wprowadzenie do istniejącej studni TASK B)ul. Powstania Styczniowego 9 (UCMMiT) - 

zakończenie studnią SKR-1 przed budynkiem i wykonanie wejścia do budynku. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 71.22.30.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Relacja 2. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przyłącze w postaci rurociągu 

2xRHDPEØ40 w Gdyni o szacunkowej długości 1000m. w relacji: A)ul. Hutnicza / Pucka - wprowadzenie 

do istniejącej studni TASK B)ul. Pucka 118 (Elektrociepłownia Gdynia EC3) - zakończenie studnią SKR-

2. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 71.22.30.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Relacja 3. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przyłącze w postaci rurociągu 

2xRHDPEØ40 w Gdańsku o szacunkowej długości 5200m. w relacji: A)ul. Słowackiego 161 / Wiolinowa 

- zakończenie studnią SKR-2 i wprowadzenie do studni Policji/TP B)ul. Słowackiego / Reymonta - 

wprowadzenie do istniejącej studni TASK. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 71.22.30.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Relacja 4. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przyłącze w postaci rurociągu 

2xRHDPEØ40 w Gdyni o szacunkowej długości 800m. w relacji: A)ul. Wiśniewskiego (pod Estakadą 

Kwiatkowskiego) - zakończenie studnią SKR-2 i wprowadzenie do studnia TP o numerze SR E84 B)ul. 

Wiśniewskiego / Kontenerowa - zakończenie studnią SKR-2 i wprowadzenie do studni TP o numerze OBŁ 

A25/4/22 i do studni Portu Gdynia. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 71.22.30.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  


