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Gdańsk: Zawarcie umowy ramowej na konserwację i modyfikację linii światłowodowych i kanalizacji 
teletechnicznej sieci TASK 
Numer ogłoszenia: 125981 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

 zamówienia publicznego 

V zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

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: Zawarcie umowy ramowej na konserwację i 
modyfikację linii światłowodowych i kanalizacji teletechnicznej sieci TASK. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 
zawarcie umowy ramowej na konserwację i modyfikację linii światłowodowych i kanalizacji teletechnicznej sieci 
TASK w następującym zakresie: 1) ROBOTY BUDOWLANE 1.1 Zaciąganie odcinków kabla światłowodowego - 
100 kilometrów trasowych 1.2 Układanie odcinków kabla światłowodowego w budynku - 11000 metrów 
trasowych 1.3 Wykonanie przyłączy teletechnicznych - 2100 metrów trasowych 1.4 Odtworzenie nawierzchni - 
350 metrów kwadratowych 1.5 Wykonanie przewiertu przez ścianę - 120 sztuk 1.6 Nastawienie studni lub 
zasobnika teletechnicznego - 30 sztuk 1.7 Wymiana ramy i nakryw studni teletechnicznej - 80 sztuk 1.8 
Instalacja kabla w złączu lub w przełącznicy - 900 sztuk 1.9 Wykonanie spawu światłowodowego wraz z 
pomiarem - 10000 sztuk 1.10 Montaż urządzenia abonenckiego - 180 sztuk 2) USŁUGI 2.1 Testowanie 
kanalizacji - 12 kilometrów trasowych 2.2 Inwentaryzacja kabli w studniach teletechnicznych - 180 sztuk 2.3 
Konserwacja studni teletechnicznej - 1500 sztuk 2.4 Wykonanie dokumentacji technicznej - 150 sztuka 2. 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 8 do SIWZ, jakie mogą zostać udzielone Wykonawcom w 
okresie jej obowiązywania. 3. Na podstawie art. 100 ust. 3 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zawarcie 
umowy ramowej z trzema Wykonawcami. 4. W ramach zawartej umowy Zamówienia cząstkowe udzielane 
będą, wg bieżących potrzeb Zamawiającego, Wykonawcom, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa 
według następujących zasad: 1) Zamawiający będzie zapraszał Wykonawców, z którymi podpisał umowę 
ramową, do składania ofert na wykonanie robót (z zakresu objętego 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 

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


zamówienia, termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji, termin i miejsce składania i otwarcia ofert, 
termin związania ofertą. 4) Każdy z Wykonawców zobowiązany będzie złożyć ofertę, spełniającą wymagania 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesłanej przez Zamawiającego wraz z zaproszeniem do złożenia 
oferty. 5) 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. 6) W formularzu rzeczowo-
cenowym oferty Wykonawcy będą zobowiązani wyszczególnić wszystkie prace objęte zamówieniem, przy czym 
jednostkowe ceny za poszczególne prace w ofercie nie mogą być wyższe od odpowiednich cen jednostkowych 
zaoferowanych w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 
wyższych cen jednostkowych brutto za poszczególne prace w ofercie od odpowiednich cen jednostkowych 
brutto zaoferowanych w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej jedynie w przypadku zmiany wysokości 
stawek podatku od towarów i usług w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. 7) Kryteriami oceny ofert 
w zamówieniach cząstkowych będą cena 90% oraz termin realizacji 10%. 8) Podstawą do realizacji zamówienia 
będzie umowa o udzielenie zamówienia publicznego (sporządzona na podstawie wzoru załączonego do 
niniejszej umowy), zawarta z Wykonawcą, który zaoferował najniższą ce-nę. (wzór umowy realizacyjnej stanowi 
Załącznik nr 7 do SIWZ). 5. Zamawiający będzie wydawał Wykonawcom na bieżąco według zapotrzebowania 
materiały niezbędne do realizacji zamówień cząstkowych, zawarte w wykazie materiałów, stanowiącym 
załącznik nr 9 do SIWZ. 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 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu 
zamówienia zawarto we wzorze umowy ramowej, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz wzorze umowy 
realizacyjnej, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i 
rękojmi na wykonane roboty w wymiarze, co najmniej 24 miesięcy, licząc od dnia ich końcowego odbioru. 
Okres gwarancji jest dodatkowym kryterium oceny ofert; punkty będą przyznawane za wydłużenie okresu 
gwarancji i rękojmi, do maksymalnie 60 miesięcy. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XIII SIWZ.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.23.00-5. 

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: 36. 

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 40.000 zł. 

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 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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: a) robotę lub roboty polegające na instalacji kabli 
światłowodowych o łącznej długości co najmniej 20km, b) robotę lub roboty obejmujące 
wykonanie spawów światłowodowych w ilości łącznej co najmniej 2500 spawów. Ocena 
spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie na 
podstawie złożonego przez Wykonawcę Wykazu robót budowlanych, zawierającego 
informacje niezbędne do oceny spełnienia przedmiotowego warunku wraz z dowodami 
dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

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: 

 wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, 
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

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; 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Okres gwarancji - 5 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

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. 212, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk (dotyczy 
wersji papierowej SIWZ). 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2016 godzina 
10:00, miejsce: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny Skrzydło B, pok. 212, 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.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 26.07.2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: 
Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Budynek B 
Wydziału ETI, III p., Sala Konferencyjna; 2. Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: 
ZP/191/022/RB/16. 

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 


