
Dąbrowice: Zaprojektowanie, wybudowanie sieci LTE, budowa 3 punktów 
koordynacyjnych, dostarczenie usług dostępu do Internetu oraz dostawa i instalacja 160 

komputerów dla wykluczonych w Gminie Dąbrowice. 
Numer ogłoszenia: 310102 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Dąbrowice , Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice, woj. 
łódzkie, tel. 0-24 2522587, faks 0-24 2522587. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie, wybudowanie 
sieci LTE, budowa 3 punktów koordynacyjnych, dostarczenie usług dostępu do Internetu oraz 
dostawa i instalacja 160 komputerów dla wykluczonych w Gminie Dąbrowice.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest Zaprojektowanie, wybudowanie sieci LTE, budowa 3 punktów 
koordynacyjnych, dostarczenie usług dostępu do Internetu oraz dostawa i instalacja 160 
komputerów dla wykluczonych w Gminie Dąbrowice, dla projektu Podłączeni - 
Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu, realizowanego w ramach 
programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 - Społeczeństwo 
Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 - Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, w skład którego wchodzi: Część 1.Zaprojektowanie i 
wybudowanie kompletnej sieci LTE na terenie Gminy Dąbrowice, połączonej radioliniami, 
obejmującej swoim zasięgiem całą Gminę, w tym dostawa komponentów infrastruktury i 
urządzeń sieciowych, w skład którego wchodzi: 1) Dzierżawa miejsca na maszty zgodnie z 
pkt. 3.1 tabeli wniosku,2) Maszt radiowy zgodnie z pkt. 3.2 tabeli wniosku,3) Punkt 
dostępowy z urządzeniami aktywnymi zgodnie z pkt 3.3 tabeli wniosku,4) Antena dookólna 
LTE wraz z ODU zgodnie z pkt 3.5 tabeli wniosku,5) Serwery i systemy zarządzania siecią 
radiową, radioliniami, routerami, switchami i wszystkimi urządzeniami aktywnymi zgodnie z 
pkt. 3.6 tabeli wniosku,6) Serwery i systemy zarządzania sieci radiowej LTE umożliwiające 
zestawienie połączeń i spełniające kontrolę nad sprawnym działaniem sieci zgodnie z pkt 3.7 
tabeli wniosku,7) Licencje i oprogramowanie potrzebne do uruchomienia i poprawnego 
działania sieci, systemy operacyjne, bazy danych, licencje na licencjonowane pasmo 
częstotliwości potrzebne do działania radiolinii oraz licencje na licencjonowane pasmo 
potrzebne do działania anten dostępowych punkt-wielopunkt wraz ze wszystkimi 



jednorazowymi kosztami pozyskania licencji zgodnie z pkt. 3.8 tabeli wniosku. Część 
2.Budowa i utrzymanie infrastruktury o parametrach zapewniających przepustowość łącza w 
Regionalnym Punkcie Koordynacyjnym - RPK na poziomie min. 10 Mb/s oraz transfer 
danych dla wykluczonych na poziomie min. 2 Mb/s,1) Linia radiowa punkt-punkt zgodnie z 
pkt. 3.4 tabeli wniosku,2)Usługi dostępu do sieci Internet zgodnie z pkt. 4.1, 4.2 i 4.2 tabeli 
wniosku. Część 3. Dostawa, instalacja i podłączenie do sieci LTE 160 zestawów 
komputerowych dla gospodarstw domowych wytypowanych wykluczonych i 29 zestawów 
komputerowych dla jednostek RPK, 1) Zakup 160 komputerów z oprogramowaniem, trwale 
oznaczonych logiem projektu, z gwarancją, wraz z systemem operacyjnym o licencji 
umożliwiającej jego użyczenie przez beneficjenta uczestnikowi projektu wraz z pełnym 
przygotowaniem tego komputera zgodnie z pkt. 2.1 tabeli wniosku, 2) Urządzenia dostępowe 
sieci radiowej umożliwiające dostęp do Internetu zgodnie z pkt. 2.2 tabeli wniosku,3) Usługa 
dostawy komputera i urządzenia dostępowego dla uczestników zgodnie z pkt. 2.3 tabeli 
wniosku,4) Usługa podłączenia uczestnika projektu dla uczestników zgodnie z pkt. 2.4 tabeli 
wniosku,5)Zakup komputerów do 3 punktów koordynacyjnych RPK (29 szt.) oraz instalacja 
w tym zakup switcha sieciowego umożliwiającego podłączenie komputerów do sieci, 
konfiguracja węzła sieci wraz z firewallem w sposób zapewniający bezpieczeństwo sieci,6) 
Zakup specjalistycznych akcesoriów komputerowych i oprogramowania umożliwiających 
korzystanie osobom niepełnosprawnym i seniorom.Część 4.Przeprowadzenie szkoleń dla 10 
grup po 16 osób, po 30 godz. szkoleniowych/grupa z zasad korzystania z komputera i 
Internetu, obsługi pakietów biurowych oraz nabycia umiejętności niezbędnych do 
świadczenia pracy na odległość lub edukacji poprzez Internet.Część 5. Dostawa i 
uruchomienie infrastruktury i oprogramowania platformy kontroli aktywności użytkowników 
zgodnie z pkt. 2.6 tabeli wniosku.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 5b, 6 i 7 przewiduje udzielenie zamówień 

uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.40.00-1, 32.00.00.00-3, 32.41.21.00-5, 
32.41.21.10-8, 32.41.80.00-6, 32.42.00.00-3, 32.51.00.00-1, 32.52.00.00-4, 45.23.20.00-2, 
45.23.22.10-7, 45.23.23.32-8, 45.31.10.00-0, 45.31.40.00-1, 45.31.43.00-1, 45.31.43.10-7, 
45.31.00.00-3, 48.20.00.00-0, 48.21.00.00-3, 48.82.10.00-9, 48.98.20.00-5, 51.30.00.00-5. 

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:  Zakończenie: 
30.06.2015. 

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

III.1) WADIUM  



Informacja na temat wadium: 1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w 
wysokości 58.366,74 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć 74/100 tysięcy) 
policzone zgodnie z art. 45 ust 4 Pzp na podstawie art. 32 ust 1 Pzp. 2. Wadium, o którym 
mowa w ppkt 1 może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach 
bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. 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 (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 
275). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w 
pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr.:29 9023 0006 0130 0101 2000 
0010 z dopiskiem Zaprojektowanie, wybudowanie sieci LTE, budowa 3 punktów 
koordynacyjnych, dostarczenie usług dostępu do Internetu oraz dostawa i instalacja 160 
komputerów dla wykluczonych w Gminie Dąbrowice 5. Za termin wniesienia wadium w 
formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku 
wniesienia wadium w formie (lub formach), o której mowa w ppkt 2 lit. b-e, dokument w 
oryginale należy złożyć, oddzielnie (w odrębnej kopercie) od składanej oferty, przed 
upływem terminu składania ofert. Złożone w ten sposób wadium musi zabezpieczać 
wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (z wyłączeniem warunku 
określonego w art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy - jeśli Zamawiający nie żąda wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy) oraz swym okresem ważności obejmować co 
najmniej termin związania ofertą. 7. Wadium, określone w ppkt 6 należy złożyć w zamkniętej 
kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości 
oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 8. Wadium składa się w 
Gminie Dąbrowice. 9. Kopertę, o której mowa w ppkt 7 należy zaadresować według 
poniższego wzoru: WADIUM DOTYCZĄCE PRZETARGU NA Zaprojektowanie, 
wybudowanie sieci LTE, budowa 3 punktów koordynacyjnych, dostarczenie usług dostępu do 
Internetu oraz dostawa i instalacja 160 komputerów dla wykluczonych w Gminie Dąbrowice 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 03.10.2014 r. godz. 11:00 10. Koperta poza 
oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 

o O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: a. Posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu wykazania spełnienia 
powyższego warunku, Wykonawca musi dowieść, iż zgodnie z art. 22 ust 1 pkt 
2 ustawy, posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania działalności o ile 
przepisy ustawy nakładają taki obowiązek. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu wykazania spełnienia powyższego warunku, Wykonawca musi 
dowieść, iż zgodnie z art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy, w okresie ostatnich 5 lat, a 
jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, przed upływem terminu 
składania ofert, wykonał należycie: 1) co najmniej jedno zamówienie 
polegające na budowie sieci urządzeń sieciowych do realizacji połączeń IP (np. 
routery, firewalle, switche) o wartości zamówienia minimum 500 000,00 zł 
(słownie: pięćset tysięcy) brutto; 2) co najmniej jedno zamówienie polegające 
na wykonaniu budowy szerokopasmowej sieci radiowej, w tym; planowania 
radiowego i dostawie, instalacji i konfiguracji urządzeń sieci bezprzewodowej 
LTE w paśmie radiowym 3,5-3,8 GHz o wartości zamówienia minimum 1.000 
000,00 zł (słownie: jeden milion) brutto, każde 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu spełnienia powyższego warunku, wykonawca musi dowieść, iż zgodnie 
z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, dysponuje lub będzie dysponował osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. i. Kierownik budowy - co najmniej 1 
osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności 
telekomunikacyjnej, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą; ii. Kierownik Projektu - co najmniej 1 osoba: 
posiadająca kwalifikacje potwierdzone ważnymi certyfikatami instytucji 
certyfikujących z zakresu prowadzenia projektów na poziomie profesjonalnym 
lub wyższym; która w ciągu ostatnich 3 lat pełniła funkcję kierownika projektu 
w co najmniej jednym zakończonym sukcesem (odebranym przez 
zamawiającego) projekcie informatycznym o czasie trwania nie krótszym niż 6 
miesięcy; która w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowała, pełniąc funkcję 
kierownika projektu, co najmniej 1 projekt z budżetem równym lub powyżej 
1.000.000,00 PLN ( jeden milion) brutto; iii. Projektant w branży 
konstrukcyjno-budowlanej - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia 
budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 
uprawniające do projektowania konstrukcji i obiektów; iv. Inżynier sieciowy - 
co najmniej 1 osoba, posiadająca wiedzę wynikającą lub poświadczoną 
certyfikatem na poziomie profesjonalnym w dziedzinie sieciowej od 
producenta technologii sieciowej urządzeń zaproponowanych w ofercie; v. 
Inżynier sieci radiowej - co najmniej 1 osoba, posiadające umiejętności 
wynikające z certyfikatu lub certyfikat na poziomie zaawansowanym lub 
eksperckim w dziedzinie planowania radiowego, sieci i urządzeń transmisji 
radiowej w pasmie licencjonowanym. vi. Elektryk, monter - co najmniej 1 
osoba, posiadająca uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznych do 
napięcia 1kV, posiadająca uprawnienia SEP typy E do 1kV. Funkcję osoby 
wymienionej w ppkt. vi, można łączyć z funkcjami osób wymienionych w 
ppkt. i, iv i v. Funkcję osoby wymienionej w ppkt. i można łączyć z funkcjami 
osób wymienionych w ppkt. ii i iii. Pozostałych funkcji osób nie można łączyć. 
W przypadku korzystania z potencjału osobowego firm trzecich, należy złożyć 
odpowiednie oświadczenia firm zobowiązujące do oddania osób na czas 



wykonywania zamówienia z oznaczeniem zamówienia i roli wykonywanej w 
zamówieniu. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu spełnienia powyższego warunku, Wykonawca musi dowieść, iż 
zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, wykaże, iż posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 700.000,00 PLN 
(siedemset tysięcy). 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 



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 naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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; 

• 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; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną 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; 

III.4.3.2) 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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) 

Dokumenty wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 
( Dz. U. 2013 Poz. 231 ) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w zakresie par. 1 ust. 1 
pkt. 1; w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji wydanej przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej, w zakresie częstotliwości niezbędnej do realizacji niniejszego zamówienia lub 
oświadczenia, że taki dokument Wykonawca przedstawi przed podpisaniem Umowy. 

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.dabrowice.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
www.dabrowice.pl. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  03.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Gmina Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 
Dąbrowice. 

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:  Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw 
wykluczeniu cyfrowemu, realizowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, oś priorytetowa 8 - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności 
gospodarki, działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.. 

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 

 


