
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.gugik.gov.pl/

Warszawa: Świadczenie usług dostępu do Internetu: Nr referencyjny BO-

ZP.2610.68.2015.IZ

Numer ogłoszenia: 298404 - 2015; data zamieszczenia: 05.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Geodezji i Kartografii , ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 

6618432, faks 022 6283467.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gugik.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dostępu do Internetu: Nr referencyjny BO-

ZP.2610.68.2015.IZ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

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

usług dostępu do Internetu: Postępowanie zostało podzielone na pięć (5) części: 1) Część I 2) zamówienie podstawowe -

zapewnienie dostępu do Internetu poprzez łącze podstawowe na potrzeby Geoportal, od dnia 01.12.2015 r. - do dnia 

30.11.2016 r.; 3) zamówienie opcjonalne - zapewnienie dostępu do Internetu poprzez łącze podstawowe na potrzeby 

Geoportal, od dnia 01.12.2016 r. - do dnia 30.11.2017 r. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1a 

do SIWZ. 2) Część II 1) zamówienie podstawowe - zapewnienie dostępu do Internetu poprzez łącze zapasowe na potrzeby 

Geoportal, od dnia 01.12.2015 r. - do dnia 30.11.2016 r.; 2) zamówienie opcjonalne - zapewnienie dostępu do Internetu 

poprzez łącze zapasowe na potrzeby Geoportal, od dnia 01.12.2016 r. -do dnia 30.11.2017 r. Szczegółowy Opis przedmiotu 

zamówienia stanowi Załącznik nr 1b do SIWZ. 3) Część III 1) zamówienie podstawowe - świadczenie usługi łącza transmisji 

danych dla potrzeb utrzymania rezultatów projektu GBDOT i ASG-EUPOS, od dnia 12.02.2016 r. - do dnia 31.12.2016 r.; 2) 

zamówienie opcjonalne - świadczenie usługi łącza transmisji danych dla potrzeb utrzymania rezultatów projektu GBDOT i 

ASG-EUPOS, od dnia 1.01.2017 r. - do dnia 11.02.2018 r. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 

1c do SIWZ. 4) Część IV 1) zamówienie podstawowe - świadczenie usług dostępu do Internetu na potrzeby utrzymania 

rezultatów projektu GBDOT od dnia 12.02.2016 r. - do dnia 31.12.2016 r.; 2) zamówienie opcjonalne - świadczenie usług 

dostępu do Internetu na potrzeby utrzymania rezultatów projektu GBDOT, od dnia 1.01.2017 r. - do dnia 11.02.2018 r. 

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)



Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1d do SIWZ. 5) Część V 1) zamówienie podstawowe -

świadczenie usług dostępu do Internetu oraz utrzymania Zasobów Niezależnych Numerów Internetowych przydzielonych 

przez RIPE NCC na potrzeby utrzymania rezultatów projektu ASG-EUPOS od dnia 01.01.2016 r. - do dnia 31.12.2016 r.; 2) 

zamówienie opcjonalne - świadczenie usług dostępu do Internetu oraz utrzymania Zasobów Niezależnych Numerów 

Internetowych przydzielonych przez RIPE NCC na potrzeby utrzymania rezultatów projektu ASG-EUPOS, od dnia 1.01.2017 

r. - do dnia 31.12.2017 r. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1e do SIWZ. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane przez Wykonawcę części zamówienia, z zastrzeżeniem, że jeśli 

Wykonawca złoży ofertę na Część I zamówienia to nie może złożyć oferty na Część II zamówienia i odwrotnie jeśli 

Wykonawca złoży ofertę na Część II zamówienia to nie może złożyć na Część I zamówienia..

II.1.5) 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, dla Części I, 

II ,III ,IV i V stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego 

rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

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

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

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, tj. wpis do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego 

przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą - Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014, 

poz. 243, z późn. zm.)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej jednej 

usługi polegającej na świadczeniu usług dostępu do Internetu na łączach o przepustowości min. 100 Mbit/s 

trwającej 12 miesięcy, bez względu na to, czy Wykonawca składa ofertę na Część I, Część II, Część III, Część IV 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



czy Część V zamówienia. Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać tylko główną usługę, która 

potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

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:

� potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

� 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; 

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i 

społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące 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;

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

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90 

2 - Liczba warsztatów z metod szacowania przepustowości łączy dla zapewnienia wydajności systemów GUGiK - 10

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.gugik.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I 

KARTOGRAFII 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2, pok. 3121.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2015 godzina 12:00, 

miejsce: GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2, Sekretariat Dyrektora 

Generalnego, pok. nr 3099.

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. 

Zamawiający przewiduje prawo opcji określone w Rozdziale IV SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 2. Prawo opcji polega 

na przedłużeniu świadczenia usługi dostępu do Internetu poza termin realizacji zamówienia podstawowego. 3. Zamawiający 

ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie przewidzianym prawem opcji. 4. W celu skorzystania z prawa 

opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni przed 

najbliższym terminem zakończenia świadczenia usługi dostępu do Internetu. 5. W treści oświadczenia Zamawiający wskaże 

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



na jaki okres chciałby skorzystać z prawa opcji..

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


