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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. +48 58 347 24 11; faks +48 58 347 10 06 
http://www.task.gda.pl 
e-mail: zp@task.gda.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w celu zawarcia umowy 
ramowej w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia poniżej 
4 845 000 euro, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. 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: 45.23.23.00-5) w 
zakresie: 

 

LP Rodzaj wykonywanej pracy Jednostka miary Ilość 

1 Zaciąganie odcinków kabla światłowodowego kilometr trasowy 40 
2 Testowanie kanalizacji kilometr trasowy 7 
3 Układanie odcinków kabla światłowodowego w budynku metr trasowy 5 000 
4 Wykonanie przyłączy teletechnicznych metr trasowy 3 000 

5 Inwentaryzacja kabli światłowodowych w studniach 
teletechnicznych sztuka 150 

6 Nastawienie studni lub zasobnika teletechnicznego sztuka 25 
7 Wymiana ramy i nakryw studni sztuka 30 
8 Konserwacja studni teletechnicznej sztuka 600 
9 Wykonanie złącza na kablach światłowodowych sztuka 150 

10 Instalacja kabla w przełącznicy światłowodowej sztuka 200 
11 Wykonanie spawu światłowodowego sztuka 5 000 
12 Montaż urządzenia abonenckiego sztuka 75 
13 Wykonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego sztuka 25 
14 Wykonanie dokumentacji technicznej lub powykonawczej sztuka 40 

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia, wraz ze szczegółowym  opisem 
czynności  i  specyfikacją wymagań technicznych, został wyszczególniony w 
Załączniku nr 1 do SIWZ. 
 



ZP-418/022/R/11 SIWZ 

 
 

 
3 

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 żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
6. Wykonawca powinien skalkulować cenę oferty z uwzględnieniem wszelkich 

kosztów, jakie poniesie z tytułu zgodnej z obowiązującymi przepisami i treścią 
umowy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym z uwzględnieniem 
konieczności wykonywania części zakresu zamówień realizowanych na 
podstawie umowy ramowej w godzinach nocnych. 

IV. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI 
ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWE RAMOWĄ. 

1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej z co najwyżej trzema 
Wykonawcami – na podstawie art. 100 ust. 3 pkt. 2 ustawy Pzp. 

V. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI UMOWY RAMOWEJ 

Umowa ramowa będzie zawarta na okres 12 miesięcy, licząc od dnia jej podpisania. 

VI. SPOSÓB REALIZACJI UMOWY RAMOWEJ 

Zamówienia udzielane będą, wg bieżących potrzeb Zamawiającego, 
Wykonawcom, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa (wzór 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, 
miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert i termin związania ofertą. 

4. 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. 

5. Ceny netto poszczególnych rodzajów prac w ofercie składanej na realizację 
zamówienia w trybie umowy ramowej nie mogą być wyższe od cen netto tych 
prac przedstawionych w formularzu rzeczowo-cenowym oferty złożonej w 
postępowaniu na zawarcie umowy ramowej. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia cen brutto poszczególnych 
rodzajów prac przedstawionych w formularzu rzeczowo-cenowym oferty 
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złożonej w postępowaniu na zawarcie umowy ramowej jedynie w przypadku 
zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług w zakresie obejmującym 
przedmiot zamówienia. 

7. Podstawą do realizacji zamówienia będzie umowa na realizację zamówienia 
publicznego, zawarta z Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę. (wzór 
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: 
1) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp, dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Do wykonywania działalności lub czynności związanych z realizacją 
niniejszego zamówienia nie są wymagane żadne uprawnienia. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania 
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) 
wykonał: 
− prace polegające na instalacji kabli światłowodowych o łącznej 

długości
− spawy światłowodowe 

 co najmniej 20 km, 
w ilości łącznej

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 co najmniej 2500 szt. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca  wykaże: 
− posiadanie środków lub zdolności kredytowej w wysokości co 

najmniej 200 tys. zł.
− posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę 

  

co najmniej 200 tys. zł. 

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”. 

w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. 

2. Wykonawca może polegać na doświadczeniu i zasobach innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
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Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. 

3. W przypadku złożenia oferty wspólnej warunki wymienione w pkt. 1 ppkt 2) 
podmioty składające ofertę wspólną mogą spełniać łącznie. Warunki 
wymienione w pkt. 1 ppkt 1) spełniać musi każdy Wykonawca składający ofertę 
wspólną. 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku dotyczącego posiadania 
doświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, polega na 
doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp, wymaga się wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących doświadczenia przez te podmioty. Przedkładane 
przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów 
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

5. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o 
których mowa powyżej, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od 
charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji zamówienia, Zamawiający 
wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o 
przesłankę zawarta w art. 24 ust. 2 pkt. 4. ustawy Pzp. 

VIII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga złożenia: 
a. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 4a do 

SIWZ. 
b. Aktualnego odpisu 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 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 ustawy Pzp. – 
Załącznik Nr 4b do SIWZ 

2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu,  określonych w  pkt VII  ppkt 2.,  Zamawiający wymaga złożenia: 
a. Oświadczenia z art. 22 ustawy Pzp – Załącznik Nr 5 do SIWZ 
b. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 

którym(ej) Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania oferty. 
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c. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. 

d. Wykazu (sporządzonego wg wzoru przedstawionego w Załączniku Nr 6 do 
SIWZ) wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
dniem wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, dat i miejsca 
wykonania (z załączonego wykazu powinno wynikać spełnienie warunku 
określonego w rozdz. VII ust. 1 pkt 2b niniejszej SIWZ) oraz dokumentów 
potwierdzających, że wymienione roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1b, 
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości: 

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

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

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika ono z 
dokumentu wymaganego postanowieniami pkt. 1b, musi być złożone 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. 

7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w 
realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów następujących dokumentów: 
a. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 4a do SIWZ, 
b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oraz spółek cywilnych (dotyczy każdego ze wspólników 
będących przedsiębiorcami) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4b do SIWZ, 
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IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie informacji, pytań i odpowiedzi za pomocą 
faksu lub drogą elektroniczną. W przypadku przesyłania korespondencji faksem 
lub drogą elektroniczną, każda ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania. 

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

4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
− w sprawach opisu przedmiotu zamówienia – Sławomir Połomski  

e-mail 
− w sprawach zamówień publicznych – Marek Majewski   

e-mail: 

sp@task.gda.pl 

Korespondencję wysyłaną faksem należy kierować wyłącznie na numer (058) 
347 10 06. 

zp@task.gda.pl. 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający  nie  wymaga wniesienia wadium  

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sporządził ofertę zgodnie z poniższym 
opisem. 
1. Zamawiający wymaga, aby: 

1) Wykonawca zapoznał się ze wszystkimi dokumentami 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. W przypadku wątpliwości obowiązująca jest wersja 
polskojęzyczna dokumentu; 

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

5) oferta była napisana na maszynie lub komputerze, ewentualnie odręcznie, 
trwałą techniką; 

6) formularz oferty (Załącznik nr 7 do SIWZ) był wypełniony przez 
Wykonawcę bez dokonywania w nim zmian.  
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7) formularz rzeczowo-cenowy, stanowiący integralną część formularza oferty, 
musi zawierać szczegółową wycenę całego zakresu prac stanowiących 
przedmiot zamówienia objętego umową ramową. Brak wyceny którejkolwiek z 
pozycji formularza spowoduje odrzucenie oferty jako nieobejmującej całości 
przedmiotu zamówienia; 

8) wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których naniesiono 
zmiany (poprawki) były parafowane 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

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

 – 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). 

11) wszystkie strony oferty były ze sobą połączone w sposób trwały, 
uniemożliwiający jej naruszenie (z uwzględnieniem sytuacji opisanej  
w ppkt 9); 

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-418/022/R/11 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; 

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 ppkt 12), a koperta (opakowanie) będzie 
dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
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2. Na ofertę składają się: 
1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszej 

SIWZ; 
2) Dokumenty wymienione w rozdziale VIII niniejszej SIWZ; 
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. 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 16-12-2011r. o godzinie 1200

2. Otwarcie ofert nastąpi 
. 

w dniu 16-12-2011 r. o godzinie 1215

3. Ofertę należy złożyć w: 

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

Sekretariacie Centrum Informatycznego TASK, 
Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 w 80-233 Gdańsk, nowy 

budynek Wydziału ETI, III piętro, pok. NE332 
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 zostaną zwrócone niezwłocznie. 

XIV. 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. 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

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

2. Oferta z najniższą ceną, spełniająca wymogi SIWZ i ustawy Prawo zamówień 
publicznych uzyska 100 punktów. Punktacja dla pozostałych ofert  będzie 
obliczana wg następującego wzoru: 

P = 
cena najniższa 

x 100 
cena badana 
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3. Do podpisania umowy ramowej na realizację zamówienia zostanie wybranych 
co najwyżej trzech wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą punktację 
wyliczoną wg powyższego wzoru, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu 
złożyło mniej wykonawców. 

XVI. ZAPISY DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA. 
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w 
oświadczeniu Wykonawcy znajdującym się w formularzu ofertowym. 

2. W oświadczeniu o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom należy 
podać zakres prac przewidzianych do wykonania (bez podawania danych 
podwykonawców). Złożenie w/w oświadczenia nie zwalnia Wykonawcy, w 
przypadku wybrania jego oferty od obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego 
na powierzenie części zakresu prac konkretnemu podwykonawcy. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który 
zadeklarował realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, zobowiązany 
jest dostarczyć Zamawiającemu wniosek o zgodę dotyczącą podwykonawstwa 
wraz z projektem umowy między Wykonawcą i podwykonawcą. 

4. Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak 
takich zastrzeżeń w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku jest równoznaczny z 
wyrażeniem zgody. 

XVII. 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, będzie uchylał 
się od zawarcia umowy ramowej na warunkach wynikających ze specyfikacji, 
Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

Środki ochrony prawnej przysługujące podmiotom, określono w Art. 179 ustawy 
Pzp. 

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

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 2 –  Wzór umowy ramowej; 

Załącznik nr 3 –  Wzór umowy realizacyjnej; 

Załącznik nr 4a –  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie Art. 
24 ust. 1 ustawy Pzp; 

Załącznik nr 4b –  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie Art. 
24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

Załącznik nr 5 –  Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 

Załącznik nr 6 –  Formularz zestawienia wykonanych prac instalacyjnych. 

Załącznik nr 7 –  Formularz oferty wraz z formularzem rzeczowo-cenowym oferty. 
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