
  

  

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
  
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

tel.  +48 58 347 24 00 
fax: +48 58 347 29 13 
e-mail: dzp@pg.edu.pl 
www.pg.edu.pl 

 
 

 
 
Centralny nr postępowania: ZP/236/022/R/19  Gdańsk, dnia 07.10.2019 r. 
 
 

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 

 
 
dotyczy: zamówienia publicznego dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

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

 
 

INFORMACJA O ZMIANACH SIWZ 
 

Informuję, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający wprowadził następujące 
zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Zmiana nr 1.  
Zamawiający do treści załącznika nr 1 do SIWZ wprowadził zapisy dot. podwykonawstwa – uaktualniona 
wersja załącznika nr 1 stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
 
Zmiana nr 2.  
Zamawiający do treści załącznika nr 2 do SIWZ wprowadził zapisy dot. podwykonawstwa – uaktualniona 
wersja załącznika nr 2 stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
 
 
W związku z w/w zmianami przesunięciu ulega termin składania ofert: 
Zmiana nr 3. 
W rozdziale XIII ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i 

dokumentami należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) w 

terminie do dnia 11.10.2018 r. do godz. 10:00  na adres: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień 

Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny skrzydło B, pok. 212. 

 

Zmiana nr 4. 

W rozdziale XIII ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Koperta (opakowanie) powinna być opisana: 

Oferta w postępowaniu pn.: Zawarcie umowy ramowej na konserwację i modyfikację linii 

światłowodowych i kanalizacji teletechnicznej sieci TASK - ZP/236/022/R/19 

NIE OTWIERAĆ PRZED 11.10.2019 godz. 11:00. 

 

 

 



 

Zmiana nr 5. 

W rozdziale XIII ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

10.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 11.10.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Budynek 

B Wydziału ETI, III p., Sala Konferencyjna.                

 
 
 
 
Uprzejmie informuję, że wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających 
się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.  
 
 
 
 
 

 
……………………..........……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nr postępowania:  ZP/236/022/R/19 załącznik nr 1 

 

 

 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Zamawiający: 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 

ul. G. NARUTOWICZA 11/12 

80-233 GDAŃSK 

 

2. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

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

TASK 

my niżej podpisani:  

 

1. Imię ..……………………………………..….nazwisko …………………………………………. 

 

2. Imię ……………………………………….….nazwisko …………………………..…………….. 

 

występujący w imieniu i na rzecz: 

 

Pełna nazwa Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 

REGON NIP 

Nr telefonu Nr faksu 

e-mail do kontaktu z Zamawiającym 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium (dot. wadium wpłacanego w pieniądzu) 

 

 

 

3. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ, za wynagrodzenie: 

……………........ PLN z VAT** 

zgodnie z poniższą kalkulacją: 

 

 

 

 

 



 

NR Nazwa czynności 
Jednostka 

miary 
Łączna ilość 

Cena 

jednostkowa 

z VAT 23% 

Wartość z 

VAT 

a b c d e f(=d*e) 

1 Prace budowlane   

1.1 
Wciąganie kabla do kanalizacji kablowej 

lub rurociągów 

metr 

trasowy 
80 000 

  

1.2 
Wyciąganie kabla z istniejącej kanalizacji 

kablowej 

metr 

trasowy 
5 000 

  

1.3 Układanie kabla w budynku 
metr 

trasowy 
11 000 

  

1.4 Budowa przyłącza teletechnicznego metr 5 000   

1.5 
Wprowadzenie przyłącza do budynku lub 

studni teletechnicznej 
sztuka 600 

  

1.6 Wykonanie przecisku pod obiektem metr 500   

1.7 Odtworzenie nawierzchni 
metr 

kwadratowy 
400 

  

1.8 
Wykonanie przewiertu przez ścianę, o 

średnicy do 25 mm 
sztuka 200 

  

1.9 
Wykonanie przewiertu przez ścianę za 

pomocą wiertnicy 
sztuka 50 

  

1.10 
Nastawienie studni lub zasobnika 

teletechnicznego 
sztuka 30 

  

1.11 
Naprawa elementów studni 

teletechnicznej 
sztuka 80 

  

1.12 
Udrażnianie i naprawa kanalizacji lub 

rurociągu 

metr 

trasowy 
200 

  

1.13 Testowanie kanalizacji 
metr 

trasowy 
3 000 

  

1.14 Konserwacja studni teletechnicznej sztuka 1 600   

2 Prace światłowodowe   

2.1 
Instalacja nowej przełącznicy wraz z 

wprowadzeniem kabla 
sztuka 250 

  

2.2 Modernizacja w istniejącej przełącznicy sztuka 100   

2.3 
Instalacja nowej mufy kablowej wraz z 

wprowadzeniem kabli 
sztuka 100 

  

2.4 
Wykonanie przełączeń w istniejącym 

złączu 
sztuka 200 

  

2.5 Usunięcie kabla z istniejącego złącza sztuka 50   

2.6 
Wykonanie spawu światłowodowego 

wraz z pomiarem 
sztuka 10 000 

  

2.7 
Wykonanie pomiaru 

reflektometrycznego 
sztuka 500 

  

3 Prace projektowe   

3.1 
Wykonanie projektu technicznego trasy 

zaciągania kabla 
sztuka 150 

  

3.2 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji sztuka 80   



 

powykonawczej 

4 Prace dodatkowe   

4.1 Instalacja urządzenia abonenckiego sztuka 200   

4.2 
Instalacja dodatkowego osprzętu 

światłowodowego 
sztuka 100 

  

4.3 Demontaż osprzętu światłowodowego sztuka 50   

4.4 
Inwentaryzacja kabli w obiektach 

teletechnicznych 
sztuka 250 

  

4.5 
Dodatek za prace awaryjne, nocne i 

specjalistyczne 
sztuka 40 

  

4.6 
Dodatek za prace ziemne wykonywane 

na głębokości  powyżej 1,5 m 
sztuka 10 

  

RAZEM:  

 

2. Oferujemy dostępność ekip serwisowych przez  ..........** godzin w dni powszednie. 

3. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy........** m-cy rękojmi na warunkach określonych we 

wzorze umowy. 

4. 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. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, która stanowi załącznik 3 do SIWZ. 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. Akceptujemy warunki płatności przedstawione we wzorze umowy. 

7. 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. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?................ (wpisać 

TAK lub NIE) 

9. Informujemy, że odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy jest dostępny bezpłatnie 

pod adresem strony internetowej:  

 

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

          Należy podać adres strony internetowej właściwego rejestru lub CEIDG. 

10. Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa (wypełnić, jeśli dotyczy). Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy 

zrealizować przy udziale podwykonawców, w następującym zakresie: 

Nazwa i adres podwykonawcy: ....................................................................................................... 

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

Zakres: ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

12. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są: 

- ............................................................................................ 

- ............................................................................................ 

 

..........................., dn. ......................... 

 
 

 

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

Podpis (y) i pieczątka imienna osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców 

 

 

UWAGA! 

Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczątka firmowa Wykonawcy” wpisują dane wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie. 

 

* Wykonawca, składając ofertę, musi poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Powyższą informację Wykonawca powinien zawrzeć na druku „Formularz ofertowy” 

**wypełnia wykonawca 

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



 

Załącznik nr 2 

Nr postępowania: ZP/236/022/R/19 

 

Wykonawca: 

 

……………………………………………

…………………………...............……

… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………...............……

… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Zawarcie umowy ramowej na konserwację i modyfikację linii światłowodowych  

i kanalizacji teletechnicznej sieci TASK, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

 



 

 

 

 

3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w rozdziale V ust. 1 pkt. 2)c)  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i 

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ………...............…. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

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

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

....... 

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

... 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w rozdziale V ust. 1 pkt. 2)c)  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 



 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……(podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 


