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Gdańsk: Opracowanie i uzgodnienie projektów wykonawczych przyłączy światłowodowych 
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Numer ogłoszenia: 501496 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

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: Opracowanie i uzgodnienie projektów 
wykonawczych przyłączy światłowodowych do sieci CI TASK w kanalizacji obcej.. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opracowanie i 
uzgodnienie projektów wykonawczych przyłączy światłowodowych do sieci CI TASK w kanalizacji 
obcej. 2. Zakres prac do wykonania obejmuje przygotowanie i dostarczenie projektów 
wykonawczych na dostęp do obcej kanalizacji teletechnicznej, w oparciu o wymagania techniczne 
TP S.A. w następujących relacjach: 1)Gdańsk, ul. Wita Stwosza (teren Uniwersytetu Gdańskiego); 
granica miasta Gdańska i Sopotu 2)Sopot, ul. Armii Krajowej 110 (Biblioteka Ekonomiczna 
Uniwersytetu Gdańskiego); granica miasta Gdańska i Sopotu 3)Sopot, ul. Armii Krajowej 110 
(Biblioteka Ekonomiczna Uniwersytetu Gdańskiego); granica miasta Sopotu i Gdyni 4)granica 
miasta Sopotu i Gdyni; Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9c (Uniwersyteckie Centrum Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej) 5)Sopot, ul. Moniuszki / Abrahama (zaplecze Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego); Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55 (Instytutu Oceanologii PAN) 
6)Gdańsk, ul. Jana z Kolna 175 (połączenie z kablem TASK); Gdańsk, ul. Wałowa 15 (Biblioteka 
Gdańska PAN) 7)Gdańsk, al. Rzeczypospolitej / Bajana (połączenie z kablem TASK); Gdańsk, al. 
Rzeczypospolitej 8 (Centrum Techniki Okrętowej). 3. Szczegółowy zakres prac do wykonania 
określony został w Szczegółowej specyfikacji wymagań technicznych dla projektów, stanowiących 
Załącznik nr 7 do niniejszej Siwz. 4. Wartość zamówienia wynosi 33.400,00 zł netto.. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.30.00-7. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

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

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

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


III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 
1.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) 
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) 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. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu 
wpłaca się przelewem z dopiskiem: na rachunek bankowy nr konta: 64 1160 2202 0000 0001 8607 
3782 Bank Millenium S.A. O/Gdańsk, z dopiskiem ZP/484/022/U/12 Opracowanie i uzgodnienie 
projektów wykonawczych przyłączy światłowodowych do sieci CI TASK w kanalizacji obcej 4. Za 
termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym 
Zamawiającego. 5. Wykonawca składa wraz z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w 
pieniądzu, przed terminem składania ofert należy złożyć oryginał dokumentu za pokwitowaniem w 
kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej, Gmach Główny, Gmach B, I piętro przy ul. G. Narutowicza 
11/12 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 lub przesłać pocztą na adres - 
Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Kopię pokwitowania 
wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 7. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) 
musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 1) 
nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego) oraz gwaranta/poręczyciela (banku; instytucji 
ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), 2) określenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego dotyczy, 3) kwotę, 4) termin ważności, 5) mieć formę 
bezwarunkowego, płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez pośrednictwa 
banku lub innej tego typu instytucji, 6) być nieodwołalny, 7) obejmować odpowiedzialność za 
wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 
Ustawy Pzp. 8) a także obejmować cały okres związania ofertą, określony w SIWZ. 8. Zamawiający 
zwróci wadium wszystkim Wykonawcom na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 9. 
Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium. 10. 
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
III.2) ZALICZKI 
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 Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (zał. nr 3 
do SIWZ) 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3 do Siwz) 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3 do Siwz) 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3 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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
należy przedłożyć: 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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; 

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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 
do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1. Na ofertę składa się: 1) wypełniony Formularz ofertowy; 2) wypełniony Formularz rzeczowo-
cenowy; 3) oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione w rozdz. VI SIWZ; 
4) opcjonalnie: jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w 
niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu 
reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną.; 5) potwierdzenie wniesienia 
wadium (Kopia przelewu lub pokwitowanie). 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja): 1) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI 
pkt. 2 i 3 SIWZ winny być złożone przez każdego Wykonawcę. 2) Dokumenty określone w rozdz. VI 
ust. 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie. 
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 4) Dokument 
pełnomocnictwa/upoważnienia do pełnienia funkcji pełnomocnika musi być załączony do oferty i 
zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika 
oraz zakres jego umocowania. 5) Dokument pełnomocnictwa/upoważnienia do pełnienia funkcji 



pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we 
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy. 6) Dokument 
pełnomocnictwa/upoważnienia do pełnienia funkcji pełnomocnika może zostać złożony w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7) Jeżeli oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 8) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 

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.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 ul. G. Narutowicza 11/12 Gmach Główny, Skrzydło B, pok. 212 80-233 Gdańsk. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
13.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 Gmach 
Główny, Skrzydło B, pok. 212 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: Nie dotyczy. 
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 

 
 


