Przedmiot: Przebudowa okablowania strukturalnego w administracyjnej części budynku W-1 w
ramach zadania inwestycyjnego " Poprawa stanu ochrony ppoż. I warunków ewakuacji ludzi wraz z
wykonaniem dojść serwisowych do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz wymiana
okablowania strukturalnego bud 10-20 WIL ul. Warszawska 24 Kraków" wraz z dostawą urządzeń.
Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Województwo: małopolskie
Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska
Telefon: 12 628 26 56; 628 22 20
Fax: 12 6282072
Strona internetowa: www.pk.edu.pl
Data publikacji: 2019-05-23
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień
Publicznych, 31-155 Kraków, ul. Warszawska, REGON: 00000156003300
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakres zamówienia obejmuje :
- demontaż istniejących tras kablowych
- demontaż istniejącego okablowania
- demontaż i ponowny montaż szaf
- budowę tras kablowych;
- budowę gniazd;
- układanie kabli;
- terminowanie kabli w module ekranowanym;
- montaż punktów dystrybucyjnych;
- prace wykończeniowe;
- pomiary kabli logicznych,
oraz
- dostawę urządzeń aktywnych wraz z instalacją i konfiguracją
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary
robót oraz STWiORB zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (plik zip). Warunki realizacji zamówienia
zawiera również projekt umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje
:
- demontaż istniejących tras kablowych
- demontaż istniejącego okablowania
- demontaż i ponowny montaż szaf
- budowę tras kablowych;
- budowę gniazd;
- układanie kabli;
- terminowanie kabli w module ekranowanym;
- montaż punktów dystrybucyjnych;
- prace wykończeniowe;
- pomiary kabli logicznych,
oraz
- dostawę urządzeń aktywnych wraz z instalacją i konfiguracją
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary
robót oraz STWiORB zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (plik zip). Warunki realizacji zamówienia
zawiera również projekt umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45314320-0
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000.00 PLN
(słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie : do dnia i godziny
składania ofert.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
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:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków

zamówienia:
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
0000-00-00 godzina: , miejsce:

