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DZIERŻAWA CIEMNYCH WŁÓKIEN ŚWIATŁOWODOWYCH WRAZ Z 
URZĄDZENIAMI DO ZESTAWIENIA POŁĄCZENIA 5 LOKALIZACJI URZĘDU 

MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski , ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 

Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DZIERŻAWA CIEMNYCH 

WŁÓKIEN ŚWIATŁOWODOWYCH WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO ZESTAWIENIA 

POŁĄCZENIA 5 LOKALIZACJI URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA 

TRYBUNALSKIEGO. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest zestawienie połączenia 5 lokalizacji Urzędu Miasta w jedną sieć łączami 

światłowodowymi o przepustowości minimum 1 Gbps. Łącze powinno być zaterminowane w 

każdej lokalizacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na przełącznikach o specyfikacji: 

8-portowy, 1000BaseT dwa sloty combo SFP obsadzone wkładkami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia Rack wydajność przełączania w Gips: 15 wsparcie dla funkcjonalności 

Link Aggregation Control Protocol zgodnej z IEEE 802.3ad obsługa protokołu Spanning Tree 

obsługa Jumbo frames z zastrzeżeniem, że lokalizacje B, C, D i E są połączone w punkcie A i 

powinny być zaterminowane na tym samym przełączniku. Szczegółowy opis punktów 

przyłączenia lokalizacji: A - ul. Pasaż Rudowskiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim B - ul. 

Szkolna 28 w Piotrkowie Trybunalskim C - ul. Sienkiewicza 16a w Piotrkowie Trybunalskim 

D - ul. Farna 8 w Piotrkowie Trybunalskim E - ul. Słowackiego 19 w Piotrkowie 

Trybunalskim 2. Szczegółowa lokalizacja punktów doprowadzenia światłowodu: Lp. Punkt 

Opis szczegółowy Punktów do których należy doprowadzić światłowód 1.APunkt mieści się 

przy ul. Rudowskiego 10, piętro I , pomieszczenie nr 105, szafa rack TAK. 2.BPunkt mieści 

się przy ul. Szkolna 28, piętro II, pomieszczenie nr 28, szafa rack TAK. 3.CPunkt mieści się 



przy ul. Sienkiewicza 16a, piętro III, pomieszczenie - korytarz, szafa rack TAK 4.DPunkt 

mieści się przy ul. Farna 8, szafa rack NIE. 5.EPunkt mieści się przy ul. Słowackiego 19, 

piętro I, pomieszczenie nr 105, szafa rack TAK. 3. Usługa dostępu do sieci Internet w 

technologii światłowodowej. Opis rozwiązania: przepustowości symetrycznej 30 Mbps 30 

Mbps, uruchomiona w lokalizacji centralnej, przepustowość gwarantowana do punktu styku z 

siecią internet (CIR = EIR), po stronie klienta styk elektryczny Ethernet 10 100 1000Mbps 

pula 32 publicznych adresów IP dla łącza symetrycznego Dzierżawa będzie obejmowała 

okres 36 miesięcy.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.56.20.00-0, 64.21.44.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

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

dniach: 30. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda 

wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za 

spełniony w przypadku, gdy wykonawca: a)wykaże co najmniej dwie usługi 

(wykonane w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) 

odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. wykonanie 

dwóch usług polegających na: zestawieniu relacji w co najmniej dwóch 

punktach, zestawionej jako łącze o przepustowości minimum 1 Gbps 

zrealizowanej w oparciu o trakt światłowodowy o wartości co najmniej 50 000 

zł każda PLN - wg załącznika nr 3; b)załączy dokumenty wskazujące czy 

usługi wyszczególnione w załączniku nr 3 zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych 

warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie 

się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego 



warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę 

wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania 

powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów 

zawartych w ofercie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 



upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1.Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia - wg załącznika nr 1; 2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu (należy 

załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza). 3.Oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - 

wg załącznika nr 2; 4.Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 4; 5. Oświadczenie 

wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 5. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.piotrkow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Tryb.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 04.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż 

Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Tryb. Punkt Informacyjny. 



IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


