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Rozdział I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego
Politechnika Gdańska
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12
Adres strony internetowej: www.pg.edu.pl
Adres poczty elektronicznej: dzp@pg.edu.pl
NIP: 584-020-35-93

Jednostka prowadząca postępowanie:
Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12
fax (0-58) 347-29-13
Rozdział II.

Tryb udzielenia postępowania
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej 209.000 Euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą”,
wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi oraz zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej
„specyfikacją”.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją, zastosowanie mają przepisy ustawy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert:
- częściowych,
- wariantowych,
- w formie elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt
6 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich
dokumentów składających się na specyfikację, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
Rozdział III.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej na rzecz

Politechniki Gdańskiej.

Kod wg CPV:
64200000-8 usługi telekomunikacyjne
64210000-1 usługi telefoniczne i przesyłu danych
Przedmiot zamówienia określa:


szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji.

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania i zaniechania.

ponosi

pełną
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W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w formularzu oferty zakresu (części zamówienia) i nazwy (firmy) podwykonawcy.
Przez umowę o podwykonawstwie należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku obcym
projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia
Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia.
Rozdział IV.

Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 1 lutego 2018 roku do 31 stycznia 2020 roku.
Rozdział V.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 lub
ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do
rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej (podstawa prawna: art. 10 Ustawy z dnia 16 lipca2004 r. - Prawo
Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907).

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie jedną usługę obejmującą
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świadczenie usług telefonii stacjonarnej przez okres minimum jednego roku, za pomocą
dwóch traktów ISDN PRA (30B+D), obsługujących jedną centralę abonencką, z zakresem
minimum 2000 numerów DDI.
Poleganie na zasobach innego podmiotu
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie Wykonawca składa wraz z ofertą.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może zażądać dokumentów,
które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu,
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 2
niniejszego rozdziału.
Rozdział VI.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy
Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust.1 pkt 12 do 23 oraz ust. 5 pkt 1) Ustawy.
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Rozdział VII.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
1.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie
1) braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2) spełniania warunków udziału w postępowaniu
– według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.

3.

4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których
mowa w pkt 1 i 2 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa
w pkt 1 niniejszego rozdziału.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie o których mowa w pkt 1
niniejszego rozdziału, dotyczące tych podmiotów.

Oświadczenia i dokumenty składane po opublikowaniu informacji z otwarcia ofert
5.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert , o której
mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu (w oryginale) oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji.
W przypadku, gdy Wykonawca należy do jednej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który
również złożył ofertę w tym postępowaniu, wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu po udzielenie zamówienia.

Oświadczenia i dokumenty żądane od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona
najwyżej
6.

7.

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, które na wezwanie Zamawiającego musi złożyć Wykonawca:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda:
 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
 zaświadczenia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych,
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017, poz.
1907),
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 wykazu usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji,
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 7 ppkt 1) niniejszego podrozdziału.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa wyżej w pkt 7, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt.
7, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

Wykonawca zagraniczny
1.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 1 pkt 7 podrozdziału Oświadczenia
i dokumenty żądane od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej , składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2.

Dokument, o których mowa w pkt 1 niniejszego podrozdziału, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 1 niniejszego podrozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2 niniejszego podrozdziału stosuje się.

3.
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4.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Rozdział VIII.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli
Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny
sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z Wykonawcami
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej, w języku polskim.
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie
z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U.
z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz 2016 r. poz. 147 i 615).
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U.
z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz 2016 r. poz. 147 i 615), każda ze Stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy ZP/228/055/U/17.
Adres elektroniczny: dzp@pg.edu.pl
Numer faksu Zamawiającego: (58) 347-29-13
Adres do korespondencji:
Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz
z dopiskiem: „Oferta na usługi telekomunikacyjne na rzecz
Politechniki Gdańskiej”.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.
7.

W ofercie należy podać adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Wioleta Bławat, w dniach od
poniedziałku do piątku, w godz. 800 – 1500.

Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi na
kierowane do niego zapytania związanie z postępowaniem.

Wyjaśnianie i zmiana treści specyfikacji
1.

2.
3.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpatrzenia.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania pytań.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający
przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie
internetowej - www.dzp.pg.edu.pl , na której udostępniona jest specyfikacja.
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4.

5.

6.

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść specyfikacji.
Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano specyfikację a także zamieści na własnej stronie internetowej
- www.dzp.pg.edu.pl.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano
specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której została zamieszczona specyfikacja.
Wszelkie zmiany treści specyfikacji oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają
się integralna częścią specyfikacji i są wiążące dla Wykonawców.

Rozdział IX.

Wymagania dotyczące wadium
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert,
wadium w wysokości 1.850,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z 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 (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782, w Banku Millennium, z dopiskiem: „usługi
telekomunikacyjne na rzecz Politechniki Gdańskiej - wadium”
4. Wadium wnoszone w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2) – 5) następuje poprzez
zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej,
I piętro Gmachu „B” PG w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, w dniach od poniedziałku do
piątku, w godz. 900 do 1300 lub przesłanie pocztą na adres Kwestura Politechniki Gdańskiej,
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem: „usługi telekomunikacyjne na rzecz
Politechniki Gdańskiej – wadium”.
5. 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/poręczyciela (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku; instytucji
ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego)
2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy
3) kwotę
4) termin ważności, obejmujący cały okres związania ofertą, określony w specyfikacji
5) mieć formę oświadczenia samoistnego, bezwarunkowego, nieodwołalnego, płatnego na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności dołączania jakichkolwiek
dodatkowych dokumentów i wykazywania istnienia roszczenia
6) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
7) określać wygaśnięcie roszczenia w przypadku upływu terminu jego obowiązywania oraz
zaspokojenia roszczeń Zamawiającego przez wypłatę sumy gwarancyjnej.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać, że
odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jaki i do pozostałych członków konsorcjum.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 do 4 ustawy.
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Rozdział X.

Termin związania ofertą
Wykonawca składający ofertę będzie nią związany przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział XI.

Opis sposobu obliczenia ceny
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Ceną oferty jest cena określona w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do specyfikacji).
Cena oferty musi być podana brutto, w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku.
Cenę oferty należy obliczyć korzystając z formularza rzeczowo-cenowego, stanowiącego załącznik
nr 3 do specyfikacji, w następujący sposób:
1) w Tabeli 1 wylicza się wartość netto za połączenia:
- liczbę z kolumny 5 mnoży się przez wartość z kolumny 6, a wynik mnożenia wpisuje się
do kolumny 7 „wartość netto za połączenia”,
- następnie sumuje się wartości z kolumny 7, a sumę wpisuje się do wiersza RAZEM
„wartość netto za połączenia” – kwotę tę należy przenieść do pozycji 1 w Tabeli 3,
2) w Tabeli 2 wylicza się wartość netto za abonamenty:
- liczbę z kolumny 3 mnoży się przez wartość z kolumny 4, a wynik mnożenia wpisuje się
do kolumny 5 „wartość netto za abonamenty danego rodzaju za jeden miesiąc”,
- wartość z kolumny 5 mnoży się przez 24 (liczbę miesięcy) a wynik mnożenia wpisuje się
do kolumny 6 „wartość netto za abonamenty danego rodzaju w okresie umowy”
- następnie sumuje się wartości z kolumny 6, a sumę wpisuje się do wiersza RAZEM
„wartość netto za abonamenty danego rodzaju w okresie umowy ” – kwotę tę należy
przenieść do pozycji 2 w Tabeli 3,
3) w Tabeli 3 oblicza się cenę oferty:
- w pozycji 3 wpisuje się wartość netto za połączenia i abonamenty (sumę wartości z
pozycji 1 i 2),
- w pozycji 4 wpisuje się wartość brutto za połączenia i abonamenty (wartość brutto
zamówienia podstawowego łącznie z zamówieniem objętym prawem opcji) – kwota ta
jest ceną oferty i należy przenieść ją do formularza cenowego.
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową
i terminową realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi,
o których mowa w niniejszej specyfikacji, ująć wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytego wykonania zamówienia.
Koszty poniesione przez Wykonawcę, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez
Zamawiającego dodatkowo rozliczone.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany cen jednostkowych zaoferowanych przez
Wykonawcę w złożonej ofercie. Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę będą
obowiązywać w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom, również dla zamówień
realizowanych w ramach prawa opcji, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonych w ust. 6 § 7
„Zmiany umowy”.
Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać
negocjacjom i będzie wiążąca dla Stron umowy.
Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą PLN.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą
dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.

Obowiązek doliczania wartości podatku VAT płaconego przez Zamawiającego do wartości
netto Wykonawcy
Jeżeli do postępowania Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadzić będzie do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
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towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Poprawianie omyłek

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Rozdział XII.

Opis sposobu przygotowywania oferty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oferty, w języku innym niż język polski.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.
Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami ustawy i specyfikacji, sporządzona
w sposób staranny, czytelny i trwały.
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż
do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty
oferty były spięte, a strony ponumerowane.
Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie
błędnego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego.

Zaleca się aby parafka była naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz
z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę) wraz z datą dokonania poprawki.
10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w formularzu oferty ( załącznik nr 1 do
specyfikacji) informacji o częściach zamówienia które zamierza powierzyć podwykonawcom.
11. Na ofertę składają się oświadczenia i dokumenty wymienione w tabeli (pożądane ułożenie
dokumentów zgodnie z podaną kolejnością):
1) formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do specyfikacji
2) Formularz rzeczowo-cenowy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do specyfikacji
3) jeśli
występuje
pełnomocnik,
pełnomocnictwo
dla
osoby
reprezentującej

4)
5)

6)

w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu
reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną – zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 do specyfikacji

w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych - zobowiązanie podmiotów oddających

do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia lub inny dokument
w przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże tajemnicę przedsiębiorstwa, dokumenty
wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli
wykonawca zastrzegł w ofercie, że określone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą
być udostępniane
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12. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów określa
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1126).
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
14. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy oferty.
15. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców,
składa się w oryginale.
16. Dokumenty inne niż oświadczenia mogą być złożone w oryginale lub kserokopii, poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
18. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
19. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy,
zaadresowanej na adres Zamawiającego (z dopiskiem: Dział Zamówień Publicznych) oraz
posiadającej oznaczenie: „Oferta w przetargu na usługi telekomunikacyjne na rzecz
Politechniki Gdańskiej. Nie otwierać przed 19 – 12 - 2017 r., godz. 10:30”.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznaczenia
opakowania (koperty) np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i uczestnictwem
w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust.
4 ustawy.
20. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników
do specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn
i wierszy.

Podpisywanie oferty i załączników do oferty
Oferta musi być podpisana własnoręcznie (art. 78 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
[Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm]) przez osobę upoważnioną w imieniu Wykonawcy do składania
w jego imieniu oświadczeń woli, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub w pełnomocnictwie.

W celu potwierdzenia, że osoba podpisująca ofertę ma stosowne umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, Zamawiający zaleca załączenie do oferty aktualny odpis właściwego rejestru lub
zaświadczenie o wpisie w CEIDG.
Zaleca się, aby dla ułatwienia identyfikacji, podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty,
lub poświadczającej za zgodność z oryginałem kopię dokumentów, był opatrzony imienną pieczątką.
Dokumenty dotyczące poszczególnych podmiotów, powinny być podpisane odpowiednio przez osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, których dotyczą.
Dokumenty, wspólne dla wszystkich podmiotów, powinny być podpisane przez pełnomocnika lub
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Ilekroć w specyfikacji, a także w załącznikach do specyfikacji występuje wymóg podpisywania
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy
przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami)
osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do
reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą
stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją
o liczbie poświadczanych stron.

12

CRZP: ZP / 228 /055/U/17

Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej
podpisania nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.
Załączone do oferty pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, określać jego zakres
i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.

Tajemnica przedsiębiorstwa
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności oraz zastrzegł składając
ofertę, iż nie mogą być one udostępnione.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia
ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofercie.
Stosowne zastrzeżenie (wraz z uzasadnieniem, że zastrzeżone informacje spełniają przesłanki
tajemnicy przedsiębiorstwa) Wykonawca powinien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym
razie cała oferta może zostać ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako
tajemnica przedsiębiorstwa były oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały.
Zaniedbanie przez Wykonawcę wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią
przedsiębiorstwa skutkować będzie nieskutecznością poczynionego zastrzeżenia.

tajemnicę

Oferta wspólna Wykonawców
1. Wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności:
- postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
- ustanowionego pełnomocnika,
- zakres jego umocowania.
Pełnomocnictwo musi być podpisane 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.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty jak i w innych
dokumentach powołujących się na „Wykonawcę” w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, winni
wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie ich pełnomocnika.
3. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub
upoważnionego przedstawiciela – pełnomocnika, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców.
4. W ofercie należy podać adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Aby podmioty występujące wspólnie spełniały warunki:


każdy z tych podmiotów z osobna musi wykazać brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia .
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co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie (wspólnie) muszą spełniać
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 rozdziału V niniejszej specyfikacji.
6. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.


7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania
z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a ustawy, minimum jeden Wykonawca lub
jeden podmiot udostępniający zasoby, musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku
udziału w postępowaniu.

Uzupełnianie, poprawianie i wyjaśnianie treści złożonych oferty

Jeżeli Wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.

Zasady udostępniania dokumentów:
Dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem będą udostępniane zgodnie z § 4
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016, poz. 1128).

Zmiany do złożonej oferty lub wycofanie oferty
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie
pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie o zmianie oferty powinno określać zakres zmian.
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane i oznaczone tak jak
oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
Rozdział XIII.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Składanie ofert
Oferty należy składać do dnia 19 - 12 - 2017 r., do godz. 1000, za potwierdzeniem, w pok. nr 207
Działu Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej (budynek nr 10, Gmach B, II piętro), Gdańsk, ul. G.
Narutowicza 11/12, lub przesłać pocztą z dopiskiem: „Oferta na usługi telekomunikacyjne na rzecz
Politechniki Gdańskiej”.
O terminie złożenia oferty decyduje termin jej faktycznego złożenia w miejscu wyznaczonym wyżej.
W przypadku przesłania oferty pocztą lub za pośrednictwem kuriera, za termin złożenia oferty uznana
zostanie data i godzina potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej, pokój nr 09, na poziomie KWESTURA, w Kwesturze
Politechniki Gdańskiej, (budynek nr 10, Gmach „B”, parter), Gdańsk (80-233), przy ul. G. Narutowicza
11/12, w dniu 19 - 12 - 2017 r., o godz. 1030. Otwarcie ofert jest jawne.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie dzp.pg.gda.pl informacje dotyczące:

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
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ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

Rozdział XIV.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli
przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający
wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do
najmniej ważnego
1.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
cena – 60 %
czas usunięcia awarii – 20 %
Łącza ISDN PRA zrealizowane poprzez kabel światłowodowy – 20 %
Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane kryteria.
Wartość 1 % jest równa wartości 1 punktu.

2.

Zamawiający dokona oceny ofert według powyższych kryteriów, w następujący sposób:
1) cena [C]
Ocenie podlega cena brutto oferty w PLN.
Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60
gdzie:
C - liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”
Cn - najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert w PLN
Cb - cena brutto badanej oferty w PLN
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
2) łącza ISDN PRA zrealizowane poprzez kabel światłowodowy [Ł]
Zamawiający przyzna Wykonawcy 20 punktów, jeśli Wykonawca zadeklaruje zestawienie
łączy ISDN PRA w oparciu o kabel światłowodowy.
W przypadku realizacji łączy poprzez inne medium (kabel miedziany, radiolinia) Zamawiający
przyzna Wykonawcy 0 punktów.
W przypadku braku wpisu w druku oferty informacji o realizacji łączy poprzez kabel
światłowodowy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje realizację łączy poprzez inne
medium, i przyzna Wykonawcy 0 punktów w tym kryterium.
3) czas usunięcia awarii [N]
Ocenie podlega maksymalny czas usunięcia awarii określony w godzinach.
Maksymalny czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin.
W ramach kryterium „czas usunięcia awarii lub usterki” Wykonawca może uzyskać
maksymalnie 20 punktów.
Wykonawca może zaoferować krótszy maksymalny czas usunięcia awarii.
Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za zaoferowanie krótszego maksymalnego czasu
usunięcia awarii, według następującego podziału:
8 godzin i krócej
– 20 punktów
od 9 do 12 godzin
– 15 punktów
od 13 do 23 godzin
– 10 punktów
od 24 do 48 godzin
–
0 punktów
W przypadku niewpisania maksymalnego czasu usunięcia awarii Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca zaoferował usunięcie awarii w czasie 48 godzin i przyzna punkty jak za
maksymalny przyjęty czas usunięcia awarii lub usterki (48 godzin).
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3.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniająca wszystkie warunki i wymagania
specyfikacji, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans punktów uwzględniający
punktację za wszystkie kryteria oceny ofert, obliczoną według wzoru:
P=C +Ł+N

4.

Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów
przyznanych za kryteria przez wartość wagową wynosi 100.

Rozdział XV.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy dostarczenia podpisanej przez Wykonawcę
umowy, o treści wynikającej z załącznika nr 7 do specyfikacji oraz wybranej oferty. Treść umowy nie
będzie podlegać negocjacjom.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny dołączyć do umowy dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odrębnym pismem zostanie
powiadomiony o terminie i miejscu złożenia wymaganych dokumentów oraz formalnościach jakie
należy dopełnić w celu zawarcia umowy.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta, wybrana zostanie oferta złożona przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy, na
wezwanie Zamawiającego zobowiązani będą przedłożyć umowę regulującą ich współpracę przy
realizacji niniejszego zamówienia (np. umowę konsorcjum), która powinna zawierać:
a) określenie członków konsorcjum,
b) wskazanie celu ustanowienia konsorcjum,
c) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia,
d) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas
realizacji przedmiotu zamówienia,
e) wynagrodzenie każdej ze stron oraz warunki płatności,
f) określenie lidera konsorcjum, jego praw i obowiązków,
g) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy,
który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi.
Rozdział XVI.

Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy.
Rozdział XVII.

Wzór umowy
Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji.

Zmiana postanowień umowy
Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu Stron.
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Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, określa ust. 2 w § 7 (Zmiany umowy) we wzorze umowy, stanowiącym
załącznik nr 7 do specyfikacji.
Rozdział XXIII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.
Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:
- Formularz oferty
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- Formularz rzeczowo-cenowy

załącznik nr 1 do specyfikacji
załącznik nr 2 do specyfikacji
załącznik nr 3 do specyfikacji

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
z postępowania
załącznik
- Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym, okresie
załącznik
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy
do tej samej grupy kapitałowej
załącznik
- Wzór umowy
załącznik

nr 4 do specyfikacji
nr 5 do specyfikacji
nr 6 do specyfikacji
nr 7 do specyfikacji
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Załącznik nr 1 do specyfikacji

(pieczątka firmowa wykonawcy)

OFERTA
Zamawiający:

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Nawiązując do ogłoszenia
nieograniczonego na

o

zamówieniu

publicznym

prowadzonym

w

trybie

przetargu

świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej
na rzecz Politechniki Gdańskiej
Ja / My* niżej podpisany / podpisani*:
………………….................................................................................................................................
(należy podać imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

działający w imieniu i na rzecz:
pełna nazwa Wykonawcy:

..................................................................................................................

adres siedziby

..................................................................................................................

Regon:

..............................................................

NIP

............................................................

e-mail do kontaktu:

………………………………………………………..

Bank i nr rachunku:

..............................................................................................................................................

nr telefonu

...........................................................

1.

nr fax

………....................................................

po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferuję / oferujemy* realizację
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za
cenę (zamówienie podstawowe + zamówienie objęte prawem opcji)
brutto

........................................................

w tym:
1) cena brutto za usługi połączenia i abonamenty
zamówienie podstawowe

........................................................

2) cena brutto za usługi połączenia i abonamenty
zamówienie objęte prawem opcji

........................................................

zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym – załącznikiem nr 3 do specyfikacji, stanowiącym
integralną część oferty.
2.

Oświadczam / oświadczamy*,
wynosi ……… godzin.

że

oferowany

maksymalny

czas

usunięcia

awarii

Maksymalny czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 48 godziny.

3.

Deklaruję / deklarujemy*, zestawienie łączy ISDN PRA w oparciu o kabel światłowodowy
………………. (wpisać TAK / NIE).
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4.

Oświadczam / oświadczamy*, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi
w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

5.

Oświadczam / oświadczamy*, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi
załącznik nr 7 do specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.

Akceptuję / akceptujemy* warunki płatności zawarte we wzorze umowy.

7.

Uważam / uważamy* się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8.

Oświadczam / oświadczamy*, że wadium o wartości 1.850,00 PLN (słownie: jeden tysiąc
osiemset
pięćdziesiąt
złotych)
wnieśliśmy
w
dniu
......................
w
formie
…………........................................ .
Nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone w pieniądzu:
………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. .

9.

Oświadczam / oświadczamy*, że zamówienie zamierzam / zamierzamy* zrealizować przy udziale
podwykonawców, w następującym zakresie:
……......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, zakres zamówienia realizowanego przez podwykonawcę)

10. Oświadczam / oświadczamy*, że tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione, stanowią informacje
zawarte w ofercie na stronach od ..... do ..... . Do oferty załączam / załączamy*
……………………………………... , w których wykazuję /wykazujemy*, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
11. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
1) ....................................................................................
2) ....................................................................................
3) ....................................................................................
4) ....................................................................................

…………………………………………......………………….
(podpis własnoręczny osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy)

*

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do specyfikacji

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w głównej
siedzibie Zamawiającego (80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12) oraz obiektach poza główną
siedzibą, wymienionych poniżej w punkcie 3 (Tabeli 1).
2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych, objętych niniejszym zamówieniem, polegać będzie na
umożliwieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu realizacji następujących rodzajów usług:
a) połączenia telefoniczne lokalne i strefowe,
b) połączenia telefoniczne międzystrefowe,
c) połączenia telefoniczne do sieci komórkowych,
d) połączenia telefoniczne międzynarodowe,
e) połączenia specjalne (alarmowe, z numerami informacyjnymi, usługowymi itp.),
f) zapewnienie dostępu do sieci INTERNET w technologii DSL,
3. Usługi telekomunikacyjne, świadczone będą w wymienionych w tabeli nr 1 lokalizacjach, numeracji
oraz typach łączy.

Tabela 1
Lp

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lokalizacja

Główna siedziba Zamawiającego:
80-233 GDAŃSK
ul. Narutowicza 11/12
Główna siedziba Zamawiającego:
80-233 GDAŃSK
ul. Narutowicza 11/12
Dom Studencki nr 11
80-506 GDAŃSK
ul. Chodkiewicza 15
Dom Studencki nr 13
80-227 GDAŃSK
ul. Do Studzienki 34
Centrum Szkoleniowo Rehabilitacyjne
81-777 SOPOT
ul. E.Plater 7/9/11
Ośrodek Wypoczynkowy PG
w Czarlinie
80-406 WĄGLIKOWICE
gm. Kościerzyna
Ośrodek Doświadczalny Badań
Modelowych PG
14-200 IŁAWA
ul. Chodkiewicza 1

Numeracja

Typ łącza

58 347 10 00 ÷ 347 19 99
58 347 20 00 ÷ 347 29 99
58 348 60 00 ÷ 348 69 99

2 x ISDN PRA
3000 DDI

58 345 45 66

linia analogowa

58 340 00 98

ISDN BRA

58 344 73 59

linia analogowa

58 522 01 20 ÷ 522 01 29

58 553 30 07

58 551 30 16
58 551 23 67 MSN 1
58 551 09 50 MSN 2

ISDN BRA +10 DDI

linia analogowa

ISDN BRA

58 686 13 00

linia analogowa

88 648 25 58

linia analogowa + DSL
min. 8Mb/s, upload
min. 1,5 Mb/s
Minimum 2 stałe
adresy IP.
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4. Na podstawie analizy ruchu telefonicznego w latach ubiegłych, Zamawiający prognozuje, że
w okresie obowiązywania umowy, liczba połączeń oraz łączny czas trwania połączeń może
osiągnąć wielkości podane w Tabeli 2 w kol. 3 i kol. 4.

Tabela 2
Lp.

Rodzaj połączeń

Liczba połączeń

Prognozowany czas
połączeń w okresie
24 m-cy
[w minutach]

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.

Lokalne i strefowe
Międzystrefowe
Komórkowe
Międzynarodowe – sieci stacjonarne
Międzynarodowe – sieci komórkowe

122.198
43.460
209.626
1.110
684

275.656
128.802
327.962
5.142
5.570

5. Zamawiający zastrzega, iż prognozowane w Tabeli 2 wielkości ruchu w poszczególnych rodzajach
połączeń nie są wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu
zamówienia w ilościach wykazanych w Tabeli 2 oraz do zaprzestania świadczenia usług
telekomunikacyjnych dla poszczególnych użytkowników, a Wykonawcy w takim przypadku nie
będzie przysługiwać żądne roszczenie z tego tytułu.
6. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia w okresie
trwania umowy - zakupu większej ilości czasu połączeń niż wyszczególnione w Tabeli 2,
spowodowanej zwiększonym zapotrzebowaniem Zamawiającego na poszczególne rodzaje połączeń
lub zwiększeniem liczby użytkowników, Zamawiający skorzysta z prawa opcji w wysokości
do 20% prognozowanego czasu połączeń we wszystkich rodzajach połączeń.
7. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane po wykorzystaniu prognozowanego czasu
połączeń w poszczególnych rodzajach połączeń, na takich samych warunkach, jak zamówienie
podstawowe, po cenach zaoferowanych przez Wykonawcę.
8. Zamawiający może ograniczyć wielkość przedmiotu zamówienia, bez konieczności zmiany
warunków umowy. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od czasu połączeń
w poszczególnych rodzajach połączeń w okresie trwania umowy i określone zostanie na podstawie
cen jednostkowych z oferty złożonej przez Wykonawcę.
9. Wykonawca zapewni:
a) zachowanie aktualnych numerów (zakresów numerów) oraz rodzajów dostępu do sieci
telekomunikacyjnej przez cały okres obowiązywania umowy,
b) dołączenie abonentów do sieci telekomunikacyjnej wyłącznie poprzez łącze kablowe
(miedziane, optyczne) lub łącze radiowe (radiolinia); Zamawiający nie dopuszcza realizacji
łączy do centrali nadrzędnej z wykorzystaniem: łączy satelitarnych, sieci INTERNET,
technologii Wi-Fi, WiMAX, ani żadnej innej technologii używającej pasma dostępnego
publicznie bez zezwolenia.
c) sekundowe rozliczanie czasu realizowanych połączeń telefonicznych bez opłaty początkowej;
naliczanie czasu rozpoczyna się w momencie odebrania połączenia przez stronę wywoływaną,
a kończy się w momencie rozłączenia się którejkolwiek ze stron,
d) możliwość wykonywania bezpłatnych połączeń na numery alarmowe (np. 112, 997) oraz
płatnych na numery informacyjne i usługowe (np. 19226),
e) możliwość korzystania z informacji o numerach abonentów na terenie Polski,
f) możliwość bezpłatnego dostarczania szczegółowego wykazu zrealizowanych w poszczególnych
okresach rozliczeniowych połączeń telefonicznych (biling elektroniczny).
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10. Podłączenie systemu telekomunikacyjnego Zamawiającego do sieci Wykonawcy, opisane
w Tabeli 1 wiersz 1, winno zostać zrealizowane w postaci dwóch łączy ISDN PRA 30B+D
z sygnalizacją DSS1. Punktem styku pomiędzy siecią telekomunikacyjną Wykonawcy i systemem
telekomunikacyjnym Zamawiającego jest przełącznica główna centrali telefonicznej Politechniki
Gdańskiej.
11. W przypadku wzrostu wolumenu generowanego ruchu telefonicznego Zamawiający zastrzega
sobie możliwość rozszerzenia wiązki do 4 łączy ISDN PRA bez konieczności instalacji dodatkowych
urządzeń.
12. Wykonawca zapewni instalację, uruchomienie i przełączenie łączy z pełną gwarancją zachowania
ciągłości świadczenia usług dla użytkowników, bez nieuzasadnionych technicznie przerw
w dostępie do usług telefonicznych.
13. Wykonawca zapewni całodobowy dostęp telefoniczny lub mailowy do służb technicznych celem
zgłaszania wszelkich nieprawidłowości mogących wystąpić podczas realizacji umowy (usterki,
awarie) przy czym maksymalny czas usunięcia awarii lub usterki i pełnego przywrócenia
usług telekomunikacyjnych określa Wykonawca w złożonej ofercie. Czas ten nie może być
dłuższy niż 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
14. Pod pojęciem „awaria” Zamawiający rozumie całkowity zanik świadczonych usług, a pod
pojęciem „usterka” obniżenie parametrów jakościowych świadczonych usług oraz wszelkie
nieprawidłowości w pracy łączy telekomunikacyjnych.
15. W głównej siedzibie Zamawiający posiada centralę telefoniczną ALCATEL A4400 oraz serwer VoIP
DATERA CallEx. Oba urządzenia stanowią jednolity z punktu widzenia użytkownika system
telekomunikacyjny. Wszystkie łącza dla tej lokalizacji (ISDN PRA, ISDN BRA oraz łącza analogowe
należy doprowadzić i zakończyć na przełącznicy głównej MDF, w pomieszczeniu centrali
telefonicznej, zlokalizowanej się w Gdańsku ul. Narutowicza 11/12 w budynku nr 21 (budynek A
– Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska tzw. Żelbet).
16. Zamawiający posiada wolne porty PRA w centrali PBX, co umożliwi wcześniejsze (tj. przed
wymaganym terminem uruchomienia usług) podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie łączy ISDN
PRA.
17. Zakończenia (terminale abonenckie) linii analogowej oraz ISDN BRA znajdują się w różnych
punktach na terenie kampusu, a łacza do nich zostaną poprowadzone wewnętrzną siecią
telefoniczną Zamawiającego.
18. Aktualnie dostawcą usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej jest obecnie
NETIA POLSKA S.A.
19. Zamawiający wykorzystuje ok. 30 linii wewnętrznych do celów komunikacji telefaksowej.
20. Zamawiający korzysta z transmisji modemowej dla zapewnienia komunikacji central alarmu
włamaniowego (dialer telefoniczny) z centralna stacją monitorującą. Ponadto nie wyklucza
stosowania w przyszłości także innych form transmisji modemowej.
21. Zamawiający udostępni swoją kanalizację teletechniczną na potrzeby związane z zestawieniem
łączy, jednocześnie zastrzegając, iż może zaistnieć konieczność udrożnienia niektórych odcinków
tej kanalizacji.
22. Pozostałe istotne wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia i realizacji umowy
zostały zawarte we wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji.
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Załącznik nr 3 do specyfikacji

________________________________
(pieczątka firmowa wykonawcy)

FORMULARZ RZECZOWO – CENOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
W SIECI STACJONARNEJ NA RZECZ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Tabela 1 - Opłaty za realizowane połączenia
Liczba
minut w okresie umowy

Rodzaj połączenia

LP.

1
1.
2.
3.
4.
5.

2

Cena
jednostkowa
netto za 1 minutę
połączenia

(24 miesiące)
Zamówienie
podstawowe

Opcja 20 %

Łącznie

[zł]

3

4

5

6

lokalne, strefowe

275 664

55 133

330 797

międzystrefowe

128 808

25 762

154 570

do sieci komórkowych

327 960

65 592

393 552

międzynarodowe (UE) do sieci stacjonarnych

5 136

1 028

6 164

międzynarodowe (UE) do sieci komórkowych

5 568

1 114

6 682
RAZEM

Wartość netto za połączenia

[zł]
(kolumna 5 x kolumna 6)
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Tabela 2 – Opłaty abonamentowe

Rodzaj abonamentu

Ilość

[sztuk]

1
1.
2.
3.

2

3

trakt ISDN PRA

48

linia ISDN BRA

72

linia analogowa

120

4. linia analogowa + DSL min. 8Mb/s, upload min. 1,5 Mb/s
Minimum 2 stałe adresy IP

Wartość netto abonamentów
danego rodzaju za jeden
miesiąc

Wartość netto abonamentów
danego rodzaju w okresie
umowy

[zł]

[zł]
(kolumna 3 x kolumna 4)

[zł]
(kolumna 5 x 24 miesiące)

4

5

6

Cena jednostkowa
netto za abonament
miesięczny

24
RAZEM
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Zestawienie
Lp.

Rodzaj kosztu

1.

Razem wartość opłat za realizowane połączenia netto

2.

Razem wartość abonamentów w okresie realizacji umowy netto

3.

Razem wartość netto za połączenia i abonamenty

4.

Wartość brutto (cena oferty) za połączenia i abonamenty

……………………………………………………………………
(miejscowość, data)

Kwota [zł]

………………………………………………………......………………….
(podpis własnoręczny osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy)
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________________________________
(pieczątka firmowa wykonawcy)

Załącznik nr 4 do specyfikacji

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(składane na podstawie art. 25 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na

świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej
na rzecz Politechniki Gdańskiej
oświadczam /oświadczamy*, że:
 spełniam / spełniamy* warunki dotyczące:
1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów

2)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej

3)

zdolności technicznej lub zawodowej

 w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam / polegamy * na
zasobach następującego / następujących* podmiotu / podmiotów*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).



nie podlegam / nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy



nie podlegam / nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy



zachodzą w stosunku do mnie / nas* podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………..…………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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w stosunku do następującego / następujących* podmiotu / podmiotów*, na którego /
których* zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.



w stosunku do następującego / następujących* podwykonawcy / podwykonawców*, na
którego / których* zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczam /oświadczamy*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………...., dnia ..…………………. r.
(miejscowość)

…….…………………………………………......………………….
(podpis własnoręczny osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy)

*

niepotrzebne skreślić

27

CRZP: ZP / 228 /055/U/17

Załącznik nr 5 do specyfikacji
________________________________
(pieczątka firmowa wykonawcy)

WYKAZ
dostaw wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie
Przedmiot wykonanej lub wykonywanej
usługi
LP

(krótki opis potwierdzający spełnianie
warunku dot. zdolności technicznej lub
zawodowej)

1

UWAGA!

Wartość
wykonanej lub
wykonywanej
usługi brutto

2

w PLN
3

Data wykonania
dostawy

dzień – miesiąc rok
4

Podmiot, na rzecz
którego usługa została
wykonana lub jest
wykonywana

nazwa, adres
5

Do wykazu należy załączyć dowody określające że te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

___________________________, dnia _______________
(miejscowość)
___________________________________________
podpis własnoręczny osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 6 do specyfikacji

________________________________
(pieczątka firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
WYKONAWCY DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Jako uczestnik w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na

świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej
na rzecz Politechniki Gdańskiej
oświadczam /oświadczamy*, że**


nie należę / nie należymy* do żądnej grupy kapitałowej, w rozumieniu definicji zawartej w art. 4
pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),



nie należę / nie należymy* do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą / Wykonawcami *, który
/ którzy złożyli* oferty w przedmiotowym postępowaniu w rozumieniu definicji zawartej w art. 4
pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),



należę / należymy* do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą / Wykonawcami *, który
/ którzy złożyli* oferty w przedmiotowym postępowaniu w rozumieniu definicji zawartej w art. 4
pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej***
1. …………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………
(…)

(nazwa i adres)

……………………………………………………………..

(podpis własnoręczny osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy)

UWAGA!
Po opublikowaniu na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, Wykonawca w terminie 3 dni od
zamieszczenia informacji przekazuje Zamawiającemu (w oryginale) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
* niepotrzebne skreślić
** zaznaczyć właściwe zdanie
*** uzupełnić w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14
ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami)
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Załącznik nr 7 do specyfikacji
(WZÓR UMOWY)

UMOWA NR …………………….
Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . w Gdańsku pomiędzy:
Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (80-233),
posiadającą NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620,
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
....................................................................................................................................................
(w przypadku spółek prawa handlowego)

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS .............................../posiadającą REGON: ...........................
i NIP: ..............................,
reprezentowaną przez:
.....................................................................................................................................................
albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG)
Imię i nazwisko …………………………………….., działającym pod firmą …………………………………….,
z siedzibą w ……………………….. przy ulicy …………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ………………………….., REGON ……………………………...,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579), zwanej dalej ustawą Pzp.
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej w głównej
siedzibie Zamawiającego (80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12) - oraz obiektach poza główną
siedzibą, wymienionych w § 2 ust. 2 Tabeli 1.
Wykonawca wykona zestawienie łączy ISDN PRA w oparciu o ………………………………………………………
(wskazać medium).
§2
Świadczenie usług telekomunikacyjnych
1.

2.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, objętych przedmiotem umowy, polegać będzie na
umożliwieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu realizacji następujących rodzajów usług:
a) połączenia telefoniczne lokalne i strefowe,
b) połączenia telefoniczne międzystrefowe,
c) połączenia telefoniczne do sieci komórkowych,
d) połączenia telefoniczne międzynarodowe,
e) połączenia specjalne (alarmowe, z numerami informacyjnymi, usługowymi itp.),
f) zapewnienie dostępu do sieci INTERNET w technologii DSL,
Usługi telekomunikacyjne, świadczone będą w wymienionych w Tabeli nr 1 lokalizacjach,
numeracji oraz typach łączy.
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Tabela 1
Lp

Lokalizacja

1.

Główna siedziba Zamawiającego:
80-233 GDAŃSK
ul. Narutowicza 11/12

2.

3.

3.

4.

5.

6.

Główna siedziba Zamawiającego:
80-233 GDAŃSK
ul. Narutowicza 11/12
Dom Studencki nr 11
80-506 GDAŃSK
ul. Chodkiewicza 15

Numeracja

Typ łącza

58 347 10 00 ÷ 347 19 99
58 347 20 00 ÷ 347 29 99
58 348 60 00 ÷ 348 69 99

2 x ISDN PRA
3000 DDI

58 345 45 66

linia analogowa

58 340 00 98

ISDN BRA

58 344 73 59

linia analogowa

58 522 01 20 ÷ 522 01 29

ISDN BRA +10 DDI

5.

Dom Studencki nr 13
80-227 GDAŃSK
ul. Do Studzienki 34

6.

Centrum Szkoleniowo - Rehabilitacyjne
81-777 SOPOT
ul. E.Plater 7/9/11

58 551 30 16
58 551 23 67 MSN 1
58 551 09 50 MSN 2

ISDN BRA

7.

Ośrodek Wypoczynkowy PG w Czarlinie
80-406 WĄGLIKOWICE
gm. Kościerzyna

58 686 13 00

linia analogowa

8.

Ośrodek Doświadczalny Badań
Modelowych PG
14-200 IŁAWA
ul. Chodkiewicza 1

88 648 25 58

linia analogowa + DSL
min. 8Mb/s, upload min.
1,5 Mb/s
Minimum 2 stałe adresy
IP

linia analogowa

Zamawiający zastrzega, iż prognozowane wielkości ruchu w poszczególnych rodzajach połączeń
podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do
specyfikacji (Tabela 2 w kol. 3 i kol. 4), nie są wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
niezrealizowania przedmiotu umowy w ilościach wykazanych w Tabeli 2 oraz do zaprzestania
świadczenia usług telekomunikacyjnych dla poszczególnych użytkowników, a Wykonawcy w takim
przypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.
W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia w okresie trwania umowy
- zakupu większej ilości czasu połączeń niż wyszczególnione w Tabeli 2, spowodowanej
zwiększonym zapotrzebowaniem Zamawiającego na poszczególne rodzaje połączeń lub
zwiększeniem liczby użytkowników, Zamawiający skorzysta z prawa opcji w wysokości do
20% prognozowanego czasu połączeń we wszystkich rodzajach połączeń.
Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane po wykorzystaniu prognozowanego czasu
połączeń w poszczególnych rodzajach połączeń, na takich samych warunkach, jak zamówienie
podstawowe, po cenach zaoferowanych przez Wykonawcę.
Zamawiający może ograniczyć wielkość przedmiotu zamówienia, bez konieczności zmiany
warunków umowy. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od czasu połączeń
w poszczególnych rodzajach połączeń w okresie trwania umowy i określone zostanie na
podstawie cen jednostkowych z oferty złożonej przez Wykonawcę.
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7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

Wykonawca zapewni:
a) zachowanie aktualnych numerów (zakresów numerów) oraz rodzajów dostępu do sieci
telekomunikacyjnej przez cały okres obowiązywania umowy,
b) dołączenie abonentów do sieci telekomunikacyjnej wyłącznie poprzez łącze kablowe
(miedziane, optyczne) lub łącze radiowe (radiolinia); Zamawiający nie dopuszcza realizacji
łączy do centrali nadrzędnej z wykorzystaniem: łączy satelitarnych, sieci INTERNET,
technologii Wi-Fi, WiMAX, ani żadnej innej technologii używającej pasma dostępnego
publicznie bez zezwolenia.
c) sekundowe rozliczanie czasu realizowanych połączeń telefonicznych bez opłaty początkowej;
naliczanie czasu rozpoczyna się w momencie odebrania połączenia przez stronę wywoływaną,
a kończy się w momencie rozłączenia się którejkolwiek ze stron,
d) możliwość wykonywania bezpłatnych połączeń na numery alarmowe (np. 112, 997) oraz
płatnych na numery informacyjne i usługowe (np. 19226),
e) możliwość korzystania z informacji o numerach abonentów na terenie Polski,
f) możliwość bezpłatnego dostarczania szczegółowego wykazu zrealizowanych w poszczególnych
okresach rozliczeniowych połączeń telefonicznych (biling elektroniczny).
Podłączenie systemu telekomunikacyjnego Zamawiającego do sieci Wykonawcy, opisane
w Tabeli 1 wiersz 1, zostanie zrealizowane w postaci dwóch łączy ISDN PRA 30B+D
z sygnalizacją DSS1. Punktem styku pomiędzy siecią telekomunikacyjną Wykonawcy i systemem
telekomunikacyjnym Zamawiającego jest przełącznica główna centrali telefonicznej Politechniki
Gdańskiej.
Wykonawca zapewni instalację, uruchomienie i przełączenie łączy z pełną gwarancją zachowania
ciągłości świadczenia usług dla użytkowników, bez nieuzasadnionych technicznie przerw
w dostępie do usług telefonicznych.
Warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych realizowanych na podstawie niniejszej umowy
określone są w „Regulaminie świadczenia powszechnych usług telekomunikacyjnych”,
opracowanym przez Wykonawcę i zgodnym z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo
telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907), zwaną dalej Prawem telekomunikacyjnym.
Akceptacja Regulaminu nastąpi równocześnie z zawarciem niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie regulaminu
z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem zmian
w życie.
Regulamin wiąże Strony umowy na równi z niniejszą umową oraz specyfikacją istotnych
warunków zamówienie, zwaną dalej SIWZ.
W przypadku sprzeczności pomiędzy „Regulaminem świadczenia powszechnych usług
telekomunikacyjnych” a niniejszą umową, SIWZ lub Prawem telekomunikacyjnym, rozstrzyga
treść umowy, w dalszej kolejności SIWZ, a następnie Prawo telekomunikacyjne.
§3
Serwis

1.
2.
3.

4.

Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatną obsługę serwisową zestawionych łączy
telekomunikacyjnych.
Pod pojęciem „awaria” Zamawiający rozumie całkowity zanik świadczonych usług, a pod
pojęciem „usterka” obniżenie parametrów jakościowych świadczonych usług oraz wszelkie
nieprawidłowości w pracy łączy telekomunikacyjnych.
W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu ciągłość świadczenia usług
telekomunikacyjnych oraz pomoc techniczną obejmującą w szczególności:
 eliminowanie usterek i nieprawidłowości w pracy łączy,
 usuwanie awarii.
Wykonawca zapewni usunięcie zgłoszonej usterki niezwłocznie (bez zbędnej zwłoki), a zgłoszonej
awarii, skutkującej przerwą w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, niezwłocznie lecz nie

32

CRZP: ZP / 228 /055/U/17

5.
6.
7.

później niż w ciągu ..…….. godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę w formie
telefonicznej pod nr ………………….lub faksowej pod nr …………….. bądź pocztą elektroniczną na
adres e-mail: …………………
Przyjęcie zgłoszenia następuje w godzinach 8:00 do 18:00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem dni
wolnych od pracy, świąt oraz niedziel.
Wykonawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia, podając jego identyfikator w systemie, telefonicznie,
mailem lub SMS - niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 godzin, uwzględniając przedział
czasowy z ust. 4, niniejszego paragrafu.
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje o usunięcie zgłoszonej usterki bądź awarii,
z podaniem godziny przywrócenia usług – telefonicznie, mailem lub SMS.
§4
Termin obowiązywania umowy

1.
2.

3.
4.

Umowa zostaje zawarta na czas określony - od 1 lutego 2018 do dnia 31 stycznia 2020 r.
Wykonawca zainstaluje i uruchomi łącza, o których mowa w § 2 ust.2, tabela 1, pozycja 1
umowy oraz zgłosi ich gotowość do świadczenia usług, z wyłączeniem przeniesienia numeracji,
do dnia 19 stycznia 2018 r.
Uruchomienie pozostałych łączy, przeniesienie całości numeracji i rozpoczęcie świadczenia usług
telekomunikacyjnych nastąpi dnia 1 lutego 2018 r.
Usługi świadczone będą w okresie od 1 lutego 2018 do dnia 31 stycznia 2020 r.
§5
Wartość umowy i zasady rozliczeń

1.

2.
3.
4.
5.

Wartość umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi brutto: ........................ zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..)
w tym:
1) wartość umowy dla zamówienia podstawowego wynosi brutto: ........................ zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………..)
2) wartość umowy dla zamówienia objętego prawem opcji wynosi brutto: ........................ zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………..)
Podstawą rozliczeń za zrealizowane przez Zamawiającego usługi telekomunikacyjne są dane
zarejestrowane przez systemy rejestrujące Wykonawcy, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
Usługi telekomunikacyjne będą rozliczane według cen jednostkowych określonych w formularzu
rzeczowo- cenowym, stanowiącym załącznik do umowy.
Połączenia nie uwzględnione w formularzu rzeczowo - cenowym oferty, taryfikowane będą wg
obowiązującego cennika dla firm.
Należności za faktycznie wykonane usługi telekomunikacyjne regulowane będą na podstawie
faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę, w cyklu miesięcznym, po wykonaniu usługi za dany
miesiąc (z dołu), bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia wystawienia
przez Wykonawcę faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, pod warunkiem, że
faktura zostanie prawidłowo wystawiona (tj. zawierająca wszystkie elementy wymagane przez
przepisy obowiązujące w tym zakresie i nie zawierająca omyłek) i doręczona Zamawiającemu w
terminie do 10 dni od daty jej wystawienia.
Należności za opłaty abonamentowe regulowane będą z góry, na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawcę, w cyklu miesięcznym, w terminie 30 dni od dnia wystawienia
przez Wykonawcę faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, pod warunkiem, że
faktura zostanie prawidłowo wystawiona i doręczona Zamawiającemu w terminie do 10 dni od
daty jej wystawienia.
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6.

7.

Na fakturze VAT Zamawiający otrzymywać będzie wyszczególnione pozycje (koszt, czas trwania,
ilość połączeń dla połączeń: strefowych, międzystrefowych, komórkowych itd.) dla każdej linii
oraz abonamenty dla każdej linii.
Zasady rozliczeń w ramach zamówienia uzupełniającego prawa opcji będą takie same jak
w ramach zamówienia podstawowego.
§6
Kary umowne

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wartości brutto umowy, określonej w § 5 ust. 1
umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego,
w wysokości 20 % wartości brutto umowy, określonej w § 5 ust. 1 Umowy, z wyłączeniem
przypadku o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia usług telekomunikacyjnych – w wysokości 1%
wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
2) za naruszenie postanowień umowy przez Wykonawcę lub za niewykonanie umowy z należytą
starannością w wysokości 1 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy za
każde naruszenie;
3) za opóźnienie w usunięciu awarii – w wysokości 1 % wartości brutto umowy określonej
w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
4) za opóźnienie w świadczeniu usługi bez zestawienia łączy ISDN PRA w oparciu o kabel
światłowodowy (gdy Wykonawca zadeklarował w ofercie zestawienie łączy ISDN PRA
w oparciu o kabel światłowodowy) – w wysokości 1 % wartości brutto umowy określonej
w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia (gdy Wykonawca zadeklarował w ofercie
zestawienie łączy ISDN PRA w oparciu o kabel światłowodowy).
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu
wynagrodzenia (należności objętej fakturą VAT Wykonawcy).
Dochodzenie kar umownych za odstąpienie nie wyklucza dochodzenia kar umownych za
opóźnienie lub za naruszenie postanowień umowy lub za niewykonania umowy z należytą
starannością.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 30 dni od
daty powzięcia przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie
od Umowy, tj. m.in. w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy lub gdy Wykonawca
nie wykonuje umowy z należytą starannością lub rzetelnością. Odstąpienie nastąpi ze skutkiem
na przyszłość.
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary umownej, gdy zastrzeżona kara umowna jest niższa niż wysokość
poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do
wysokości poniesionej szkody.
§7
Zmiany umowy

1.
2.

Zmiany postanowień umowy są dopuszczalne, tylko na warunkach określonych w art. 144 ust. 1
ustawy Pzp.
Zamawiający zastrzega możliwość dokonania następujących zmian w umowie:
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1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

zmiany terminu, w przypadku, gdy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy nie zostanie
wykorzystana wartość umowy brutto - łącznie z zamówieniem objętym prawem opcji
(całkowita cena brutto określona w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy), istnieje możliwość
przedłużenia terminu realizacji umowy. W takim przypadku Strony mogą zmienić umowę w
następującym zakresie: termin realizacji przedmiotu umowy zostanie przedłużony do daty
wskazanej przez Zamawiającego, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy,
zmiany liczby abonentów,
zmiany liczby traktów ISDN PRA (30B + D),
zmiany osób reprezentujących strony w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych
okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne),
zmiany danych teleadresowych zapisanych w Umowie,
przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy nowych linii końcowych (analogowych
oraz ISDN), w przypadku pojawienia się nowych potrzeb Zamawiającego po podpisaniu
umowy, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, a łączna wartość wykonanych nowych
linii końcowych nie przekracza 20 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
rozszerzenia wiązki z 2 do 4 łączy ISDN PRA bez konieczności instalacji dodatkowych
urządzeń, w przypadku wzrostu wolumenu generowanego ruchu telefonicznego,
zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy
w następujących przypadkach:
a) zmiany stawki podatku akcyzowego, Wykonawca jest uprawniony złożyć
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku
akcyzowego,
b) zmiany stawki MTR ustalanej przez Prezesa UKE, Wykonawca jest uprawniony złożyć
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę MTR.
c) zmiany stawki podatku od towarów i usług, Wykonawca jest uprawniony złożyć
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od
towarów i usług,
d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wykonawca jest uprawniony złożyć
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Wykonawca, jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy,
w szczególności pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa
wyżej.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu
Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób wykonujących
czynności na podstawie umowy o pracę zwanych dalej Pracowników świadczących
Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących
Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy,
e) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy
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w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Wykonawca, jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy,
w szczególności pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części
finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa
wyżej.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu
Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom
świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić
się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy,
- jeżeli zmiany określone wyżej będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawcę.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 6
lit. a) – e) obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi, które w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku akcyzowego, stawki MRT, stawki VAT, wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie
wykonano.
Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. a) – e) niniejszego
paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2 Umowy, należy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
Wniosek Wykonawcy powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych, wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości
kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 6 lit. a) i c), wartość wynagrodzenia netto
nie zmieni się, a jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisów.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 2 pkt 6 lit. a) i c), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części
przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów
i usług.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust.
2 pkt 6 lit. d) i e), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
3.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności zgody Stron
oraz zachowania formy pisemnej.
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§8
Postanowienia końcowe
1.

Zamawiający zobowiązuje się do udzielania wszelkiej pomocy niezbędnej do świadczenia przez
Wykonawcę usług telekomunikacyjnych, w szczególności oddania w użyczenie Wykonawcy
własnej kanalizacji kablowej, o ile zachodzić będzie taka potrzeba.
2. Zamawiający nie dopuszcza dokonania przez Wykonawcę cesji wierzytelności ani przeniesienia
praw i obowiązków wynikających niniejszej umowy na rzecz innego podmiotu bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania poufności, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
4. W przypadku odstąpienia, Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie z tytułu
wykonanej części umowy.
5. Strony ustalają, że w razie powstania sporu w związku z realizacją niniejszej umowy, do jego
rozpatrzenia właściwy będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiających, spory
rozstrzygane będą według prawa polskiego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej, ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Prawa telekomunikacyjnego wraz z przepisami
wykonawczymi i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Strony wyznaczają osoby upoważnione do reprezentowania strony w sprawach związanych
z wykonaniem umowy:
ze strony Zamawiającego: ................................. tel…………………….. e-mail………………………
ze strony Wykonawcy:
................................. tel…………………….. e-mail………………………
8. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się
wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę
zobowiązaną.
9. Oferta Wykonawcy wraz z formularzem rzeczowo - cenowym oraz szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowią integralną część Umowy.
10. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa egzemplarze dla
każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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