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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: 

 

 

„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.” 
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Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia nie 

przekracza równowartości wyrażonej w złotych kwoty zgodniej z §1 pkt. 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1649 z późn. zm.). 
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Rozdział nr I Informacje o zamawiającym (art. 36 ust 1 pkt. 1) Pzp) 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego 

 

Gmina Dąbrowice 

ul. Nowy Rynek 17 

99-352 Dąbrowice 

 

tel./fax.  +48 (024) 252 25 87 

 

e-mail: ugdabrowice@plo.pl 

www.dabrowice.pl 

 

Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku godz. 7:30 – 15:00 

 

NIP 7752406079    REGON 611015891 

 

Nr konta: 29 9023 0006 0130 0101 2000 0010, Bank Spółdzielczy Krośniewice, Oddział w 

Dąbrowicach 

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone 

jest znakiem: 1/2014/eInclusion 

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich 

kontaktach z Zamawiającym. 

 

Rozdział nr II Tryb udzielania zamówienia (art. 36 ust 1 pkt. 2) Pzp) 

Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dalej Pzp lub ustawy, i przepisów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 

progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy. 

 

Rozdział nr III Opis przedmiotu zamówienia (art. 36 ust 1 pkt. 3) Pzp) 

1. Przedmiot 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: 
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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 
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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. 

Szczegółowy zakres robót i sposobów ich wykonania będzie wynikał z uzgodnionej i 

przyjętej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót. 

Wytyczne do wykonania przedmiotu zamówienia zostały opisane w Programie 

funkcjonalno-użytkowym (zwanym dalej PFU) znajdującym się w Załączniku nr 1 do 

SIWZ, zgodnie z art. 31 ust. 2 i 4 Pzp i  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. (Dz. U.  Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) 

2. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV): 

 

Przedmiot główny zamówienia: 

32424000-1 Infrastruktura sieciowa  

Dodatkowe przedmioty: 

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny,  telekomunikacyjny i podobny  

32260000-3 Urządzenia do przesyłu danych 

32412100-5 Sieć telekomunikacyjna  

32412110-8 Sieć internetowa  

32418000-6 Sieć radiowa  

32420000-3 Urządzenia sieciowe  

32510000-1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny  

32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne  

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  

45232210-7 Roboty budowlane w zakresie linii napowietrznych  

45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe  

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  

45314300-1 Instalowanie infrastruktury okablowania  

45314310-7 Układanie kabli  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

48200000-0 Pakiety programowe dla sieci, Internetu i Intranetu  

48210000-3 Pakiety oprogramowania dla sieci  

48821000-9 Serwery sieciowe  

48982000-5 Pakiety oprogramowania do zarządzania konfiguracją  

51300000-5 Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania, 

72240000-9 Usługi analizy systemu i programowania, 

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania, 
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72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania, 

80511000-9 Usługi szkolenia personelu. 

3. Produkt równoważny 

W miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi. 

Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp, zobowiązany 

jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

Rozdział nr IV Termin wykonania zamówienia (art. 36 ust 1 pkt. 4) Pzp) 

Prace należy wykonać w okresie do końca 30 czerwca 2015 r., według Wzoru umowy stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowy harmonogram prac podzielony na poszczególne części 

wykonywania robót zostanie dostarczony przez Wykonawcę w ciągu dwóch tygodni po podpisaniu 

Umowy. 

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Gminy Dąbrowice zgodnie z Rozdziałem 

I SIWZ oraz Regionalne Punkty koordynacyjne: 

1. Klub Seniora 
Sienkiewicza 8 

99-352 Dąbrowice 

 

2. Zespół Szkół w Dąbrowicach 
ul. Kłodawska 1 

99-352 Dąbrowice 

tel/fax: 024-2522512   024-2522586  

mail: sp.dabrowice@interia.pl 

 

3. Gminna Biblioteka Publiczna 

Nowy Rynek 17a 

99-352 Dąbrowice 

tel: 024-2522949  fax: 024-2522587 

mail: gb.dabrowice@op.pl 

Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć Podwykonawcy. 

 

Rozdział nr V Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia warunków udziału (art. 36 ust 1 pkt. 5) Pzp) 

 

4. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 

ustawy, dotyczące: 

mailto:gb.dabrowice@op.pl
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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. 

b. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

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; 

c. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

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. 



 

 
 

7 | S t r o n a  
 

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. 

 

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. 

d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

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). 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż nie później niż na dzień składania ofert nie ma 

podstaw do wykluczenia go z postępowania z powodu niespełnienia warunków określonych w 

art. 24 ust 1 ustawy. 

6. Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 

oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 

24 ust. 1 ustawy, Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego jest zobowiązany 

złożyć oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ. 

 

Rozdział nr VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu (art. 36 ust 1 pkt. 6) 

Pzp). 

 

1. Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 

a. Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp. Przykład 

formularza podany jest w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

b. Dokumentu lub oświadczenia o posiadaniu dokumentu potwierdzającego możliwość 

świadczenia przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych. 

c. Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz 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 - wg załącznika nr 5, dowodami są: a) 

poświadczenie, b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia 

d. Wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia, roli w projekcie, doświadczenia i 

kwalifikacji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz formy zatrudnienia, 

wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez te osoby wymaganych uprawnień – sporządzony 

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 
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e. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 

wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 

a. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Przykład formularza oświadczenia podany 

jest w Załączniku nr 4 do SIWZ, 

b. Dokumentów właściwych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy, 

wymienionych w art. 24 ust. 1 Pzp, m.in.: 

i. aktualnego odpisu 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 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert (w tym zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych), 

ii. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, 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 - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert 

iii. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

iv. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10-11 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

v. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 

których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 

właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 

niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy Pzp, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w 

przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 

zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.  

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 
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a. pkt 2 lit. b ppkt. ii, iii, v niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz z tłumaczeniem na język 

polski. potwierdzające odpowiednio, że  

i. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

ii. 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. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

iii. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym 

zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

b. pkt. VI ppkt.2 lit. b ppkt. iv SIWZ, składa 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, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1), 2) SIWZ 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem. 

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów. Zgodnie z powyższym w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów na 

podstawie art. 36b ust. 1 Pzp, wykonawca musi przedstawić oświadczenie takiego podmiotu o 

udostepnienie zasobów z wyszczególnieniem jakiego zasobu on udziela i na jaki okres. Do 

oświadczenia należy złożyć dla każdego takiego podmiotu minimum dokumenty wymienione w 

pkt. 2b niniejszego Rozdziału. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Informację o należeniu do grupy kapitałowej lub w przypadku nie należenia do grupy kapitałowej 

– oświadczenie o tym fakcie zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 8 do SIWZ. 

8. Dokumentów wymienionych 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. 
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Rozdział nr VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami (art. 36 ust 1 pkt 7) 

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w godzinach urzędowania Urzędu 

Gminy. 

2. Forma faksu lub elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności 

wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie Oferty; uzupełnienie 

Oferty; zmiana Oferty; powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez 

Wykonawcę Oferty. 

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Łukasz Kawa, email. 

lukasz@bwcv.pl. 

 

Rozdział nr VIII Wymagania dotyczące wadium (art. 36 ust 1 pkt. 8) Pzp). 

 

 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 
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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. 

 

Rozdział nr IX Termin związania z ofertą (art. 36 ust 1 pkt. 9) Pzp). 

 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. 

 

Rozdział nr X Opis sposobu przygotowania ofert (art. 36 ust 1 pkt. 10) Pzp). 

 

 1. Oferta winna zawierać 

a. wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1). 

b. odpowiednio: oryginał dokumentu wadialnego lub w przypadku wpłaty wadium w pieniądzu 

(o ile jest to możliwe) kserokopię przelewu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. 

c. W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone Pełnomocnikowi (np. 

Liderowi / przedstawicielowi / partnerowi wiodącemu) do reprezentowania w postępowaniu 

lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy 

d. dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VI. SIWZ potwierdzające spełnienie przez 

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w pkt. V. SIWZ. 

e. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt.5 ustawy Pzp  lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg załącznika 

nr 8 

f. dokument „Koncepcję budowy sieci” sporządzoną wg opisu pkt. 17 niniejszego rozdziału 

g. karty katalogowe urządzeń wymienionych w Załączniku nr 7 do SIWZ zgodnie z opisanymi 

warunkami w pkt. 18 niniejszego rozdziału, 

h. wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ sporządzony wg opisu pkt. 19 niniejszego rozdziału, 
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i. oświadczenia o tym, że Wykonawca posiada lub będzie posiadał w okresie obowiązywania 

umowy licencje na korzystanie z pasma częstotliwości, niezbędnego do realizacji niniejszego 

zamówienia. 

 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 3. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

 4. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod 

uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 

 5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 6. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk 

komputerowy). 

 7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 

reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym 

dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy. 

 8. Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte 

(zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

 9. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem strony i parafowana przez osobę 

podpisującą ofertę. 

 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

 11. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

 12. W przypadku, o którym mowa w ppkt 10, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 13. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w SIWZ wg formuły „spełnia – 

nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale V i VI SIWZ. 

 14. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w rodz. V SIWZ, skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty. 

 15. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca 

spełnił. 

 16. Ze względu, iż projekt będzie realizowany w paśmie licencjonowanym 3,5-3,8 GHz, Wykonawca 

jest zobowiązany do oferty dołączyć oświadczenie o tym, iż do dnia podpisania umowy – 

moment realizacji projektu będzie dysponował pasmem częstotliwości pozwalającym zrealizować 

projekt. 

 17. Zgodnie z pkt. 1f niniejszego rozdziału, do oferty Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

dokument: „Koncepcja budowy sieci”, w której wykonawca zawrze minimum informację o: 

a. Miejsca instalacji węzłów sieci radiowej wraz ze schematem umiejscowienia nadajników LTE 

oraz mapę planowania radiowego naniesioną na mapę terenu Gminy, 

b. Rodzaj, nazwa, ilość wszystkich urządzeń aktywnych i LTE stosowanych w sieci z 

potwierdzeniem, iż spełniają one wymagania minimalne specyfikacji, 
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c. Topologii i struktury sieci aktywnej oraz graficzną mapę wszystkich połączeń sieciowych, 

wraz ze spisem wszystkich zastosowanych urządzeń aktywnych, sieciowych i radiowych zgodnie 

ze wzorem tabeli wymienionej w załączniku nr 7 do SIWZ.  

 18. Zgodnie z punktem 1g niniejszego Rozdziału, w celu weryfikacji spełnienia wymagań 

minimalnych wymienionych w PFU w stosunku do urządzeń aktywnych i radiowych sieci, które 

Wykonawca zawarł w tabeli Załącznika nr 7 do SIWZ, Zamawiający wymaga aby Wykonawca 

złożył karty katalogowe wszystkich urządzeń aktywnych i LTE wymienionych w PFU. 

 19. Do oferty należy dołączyć prawidłowo wypełnioną tabele zaoferowanego sprzętu aktywnego, 

sieciowego i radiowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do 7 do SIWZ. Z 

wypełnionej tabeli musi jasno wynikać jaki sprzęt zaoferował Wykonawca. Wykonawca w tabeli 

nie może pominąć żadnego urządzenia, które zamierza zainstalować w sieci projektu. Tabele 

należy wypełnić posługując się pełną listą urządzeń jakie Wykonawca chce zainstalować w 

projekcie uzupełniając kolejne wiersze tabeli, z wpisaniem ich podstawowych parametrów i w 

szczególności różnic i równoważności wynikających z wymagań minimalnych zawartych w PFU. 

 

Rozdział nr XI Miejsce i termin składania ofert (art. 36 ust 1 pkt. 11) Pzp). 

 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 

w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

 2. Ofertę należy złożyć w: Gminie Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice do godziny 

10:30 dnia 03.10.2014 r. 

 3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej 

złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. 

 4. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru: 

 

Gmina Dąbrowice 

ul. Nowy Rynek 17 

99-352 Dąbrowice 

 

OFERTA 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 

 5. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem wykonawcy. 

 6. Wycofanie, zmiany 

a. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu 

zmian, poprawek przed terminem składania ofert. 
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b. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań 

jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo dopiskiem 

"ZMIANA". 

c. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie 

zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE". 

d. Koperta oznaczona napisem "WYCOFANIE" będzie otwierana w pierwszej kolejności i po 

stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy, koperta oferty wycofanej nie będzie 

otwierana. 

e. Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian 

zostaną dołączone do oferty. 

 7. Oferty zostaną otwarte na jawnym posiedzeniu komisji dnia 03.10.2014 r. o godzinie 11:00 w 

siedzibie Gminy. 

 

Rozdział nr XII  Opis sposobu obliczania ceny (art. 36 ust 1 pkt.  ) Pzp). 

 

 1. Cena ofertowa winna spełniać wymogi ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r./ Dz. U. Nr 97, poz. 

1050 / a w szczególności jej art. 3 ust. 1 pkt 1, który stanowi, że cena to wartość wyrażona w 

jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar 

(usługę) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem 

akcyzowym. 

 2. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia określonego 

w niniejszej SIWZ. 

 3. Wykonawca ustalając cenę ryczałtową obowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z 

realizacją zamówienia. 

 

Rozdział nr XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust 13 pkt.  

) Pzp). 

 

1. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert: 

 

Główne kryteria oceny ofert: cena 

 

W =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑜𝑐𝑒𝑛𝑎
∗ 100 𝑝𝑘𝑡. 

 

W – Wartość punktowa oferty 

Cmin – Cena oferty najniższej 

Cocena – Cena oferty ocenianej 
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Oferta, która według powyższego wzoru uzyska wartość oceny 100 pkt. Zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o podane w SIWZ kryteria wyboru i oceny ofert tj. uzyska najwyższą ocenę punktową. 

 

Rozdział nr XIV Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust 1 pkt. 14 ) 

Pzp). 

 

 1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

 2. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy 

może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 

 3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do kwoty 

1.000.000 zł. 

 4. Wykonawca przed podpisaniem Umowy jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający 

posiadanie prawa do dysponowania częstotliwościami w paśmie radiowym 3,5 – 3,8 GHz, 

niezbędnym do realizacji niniejszego projektu. 

 5. Po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą 

umowę na warunkach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ określającym istotne 

postanowienia przyszłej umowy. 

 6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć harmonogram prac i harmonogram płatności za 

poszczególne części zamówienia w oparciu o terminy przewidziane w SIWZ. 

 

Rozdział nr XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 

36 ust 1 pkt. 15 ) Pzp). 

 

 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 

% wartości całkowitej podanej w ofercie. 

 2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

 3. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 1 może być wniesione według wyboru Wykonawcy 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; 
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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. 

 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego wskazany przez Zamawiającego. 

 5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 6. Zamawiający wymaga pozostawienia na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 10 % 

wysokości zabezpieczenia w okresie utrzymania sieci Internet. 

 7. Kwota, o której mowa w pkt 6, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

 

Rozdział nr XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach (art. 36 ust 1 pkt. 16) Pzp). 

 

Istotne postanowienia umowy znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ. 

 

Rozdział nr XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 

toku postepowania o udzielenie zamówienia (art. 36 ust 1 pkt. 17 ) Pzp). 

 

 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu 

okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej 

określone w ww. dziale  przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy. 

 2. Za skuteczne dostarczenie kopii odwołania uznaje się dostarczenie tej kopii w formie pisemnej 

wyłącznie osobiście lub za pomocą faxu w godzinach pracy urzędu. 

 

Rozdział nr XVIII Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych (art. 36 ust 2 pkt. 1 ) Pzp). 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Rozdział nr XIX Zamówienia uzupełniające (art. 36 ust 2 pkt. 3 ) Pzp). 

 

Zamawiający zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 5b, 6 i 7  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających 

do wysokości 20% wartości zamówienia. 
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Rozdział nr XX Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z 

art. 36a ust. 2 Pzp  (art. 36 ust 2 pkt. 10 ) Pzp). 

 

Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt. 1 Pzp zamawiający wymaga aby kluczowe części zamówienia na roboty 

budowlane i usługi związane z wykonaniem Części 1 przedmiotu zamówienia były wykonane przez 

wykonawcę bez udziału podwykonawców. 

 

Rozdział nr XXI W przypadku zamówień na roboty budowlane wymagania dotyczące 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania (art. 36 ust 2 pkt. 11a ) Pzp). 

 

1. Zgodnie z art. 143b; Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 

roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 Pzp, zgłasza pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

b. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 2. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 

Pzp, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 Pzp, zgłasza pisemny 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w pkt. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 Pzp, 

uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
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został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.  

9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w pkt. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

 

Rozdział nr XXII Postanowienia końcowe 

 

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje 

składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa, stanowią Załączniki do protokołu 

postępowania. 

2. Protokół wraz z Załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się 

po ich otwarciu. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

4. Ujawnienie treści protokołu, Załączników do protokołu, w tym ofert, odbywać się będzie na 

pisemny wniosek, według następujących zasad: 

a. wgląd w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

b. przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wskazanym we 

wniosku oraz możliwościami technicznymi Zamawiającego, 

c. bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu nie może samodzielnie kopiować 

lub utrwalać treści złożonych ofert, 

d. Zamawiający ustali zakres informacji które mogą być udostępnione oraz wyznaczy czas i 

miejsce, gdzie zostanie dokonana czynność udostępnienia dokumentów. 

5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Zgodnie z art. 144 ust 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy w 

zakresie zawartym w umowie. 

7. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część. Zamawiający może udostępnić 

Wykonawcy Załączniki w wersji edytowalnej, po otrzymaniu wniosku przesłanego elektronicznie 

lub faksem. 
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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. 

 

 

Wykaz załączników do SIWZ: 

 

Załącznik nr 1 – PFU – Program Funkcjonalno-użytkowy 

Załącznik nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy 

Załącznik nr 3 – Wzór formularza oferty 

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 5 – Wzór formularza wykazu spełnienia warunków doświadczenia- referencji 

Załącznik nr 6 – Wzór formularza wykazu osób biorących udział w realizacji zamówienia 

Załącznik nr 7 – Lista zaoferowanych urządzeń aktywnych 

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej 

 


