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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225835-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Roboty inżynieryjne i budowlane
2013/S 131-225835
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna
ul. Łąkowa 21/17
Punkt kontaktowy: siedziba Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A.
Osoba do kontaktów: Monika Klimecka
61-879 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 612224776
E-mail: sekretariat@wsssa.pl
Faks: +48 612224778
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szerokopasmowawielkopolska.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: usługi telekomunikacyjne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
„Realizacja w ramach Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej obiektu budowlanego w
rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
ze zm.), za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego - tj.
infrastruktury pasywnej regionalnej światłowodowej sieci szerokopasmowej w obszarze inwestycyjnym nr 6,
obejmującym powiaty: krotoszyński, kępiński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym
przez instytucję zamawiającą
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Powiaty
województwa Wielkopolskiego: krotoszyński, kępiński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski.
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Kod NUTS PL41
II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest realizacja obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo
budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania i przekazania Zamawiającemu kompletnego obiektu
budowlanego, składającego się z infrastruktury pasywnej regionalnej światłowodowej sieci szerokopasmowej
warstwy szkieletowej i dystrybucyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w szczególności kanalizacją kablową,
w której umieszczone będą światłowodowe linie kablowe) na obszarze inwestycyjnym Nr 6, obejmującym
powiaty województwa Wielkopolskiego: krotoszyński,kępiński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski. Warstwę
szkieletową sieci stanowić będą światłowodowe linie kablowe pomiędzy węzami szkieletowymi sieci oraz
węzły szkieletowe, natomiast warstwę dystrybucyjną sieci stanowić będą światłowodowe linie kablowe łączące
węzły dystrybucyjne z węzłami szkieletowymi sieci światłowodowej oraz węzły dystrybucyjne. W wyniku
realizacji zamówienia powstanie co najmniej 629 km linii kablowych światłowodowych, 92obiektów węzłów
dystrybucyjnych oraz 5 obiektów węzłów szkieletowych, zlokalizowanych w miastach powiatowych. Dokładny
przebieg sieci, wymagane pojemności kabli światłowodowych w określonych relacjach Zamawiający określi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy trasa odcinka sieci warstwy dystrybucyjnej
będzie się pokrywać z trasą odcinka warstwy szkieletowej dopuszczalna będzie realizacja połączeń
współbieżnych poprzez budowę jednego kabla światłowodowego, w którym część włókien dedykowana będzie
dla sieci szkieletowej, a część dla dystrybucyjnej. W przypadku, gdy w planowanej relacji sieci szkieletowej
lub dystrybucyjnej istnieje kanalizacja kablowa lub kabel światłowodowy spełniający wymagania określone
przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykonawca będzie mógł, wykorzystać
taką infrastrukturę na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia
wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w szczególności do:
— wykonania dokumentacji projektowej, opracowanej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo
budowlane, koniecznej do realizacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia,
— pozyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym środowiskowych,
lokalizacyjnych i budowlanych, koniecznych do realizacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem
zamówienia,
— wykonania kanalizacji kablowej (w technologii doziemnych rur HDPE bądź mikrokanalizacji o liczbie otworów
zapewniających wprowadzenie w określonej relacji kabli światłowodowych o pojemnościach zgodnych z
wymaganiami Zamawiającego), wraz z zasobnikami kablowymi i studniami kablowymi zlokalizowanymi na
trasie przebiegu kanalizacji kablowej, koniecznej do realizacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem
zamówienia,
— pozyskania praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane koniecznych do realizacji obiektu
budowlanego będącego przedmiotem zamówienia oraz praw do korzystania z nieruchomości, po których
przebiegać będzie infrastruktura sieci w okresie eksploatacji tej infrastruktury,
— montażu dielektrycznego jednomodowego kabla światłowodowego do zastosowań zewnętrznych lub
dielektrycznego jednomodowego mikrokabla światłowodowego do instalacji metodą pneumatyczną w
mikrokanalizacji,
— wykonania obiektów węzłów szkieletowych w postaci pomieszczeń technicznych bądź wolnostojących
kontenerów wraz z pozyskaniem praw do dysponowania nieruchomościami, na których posadowione
zostaną obiekty węzłów na cele budowlane oraz do korzystania z tych nieruchomości w okresie eksploatacji
węzłów szkieletowych, przystosowanych do umieszczania w nich aktywnych urządzeń telekomunikacyjnych,
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wyposażonych w pasywne elementy sieci takie jak: szafy telekomunikacyjne, niezbędne okablowanie i
przełącznice światłowodowe oraz instalacje techniczne niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń w tym
klimatyzację, bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną oraz systemy zabezpieczeń,
— wykonania obiektów węzłów dystrybucyjnych w postaci pomieszczeń technicznych bądź szafy zewnętrznej
wraz z pozyskaniem praw do dysponowania nieruchomościami, na których posadowione zostaną obiekty
węzłów na cele budowlane oraz do korzystania z tych nieruchomości w okresie eksploatacji węzłów
dystrybucyjnych, wyposażonych w pasywne przełącznice światłowodowe umożliwiające zakończenie linii
optotelekomunikacyjnych,
— wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej, w tym w szczególności dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej, wyników pomiarów, schematów, przekrojów, protokołów i uzgodnień koniecznych dla
prawidłowej eksploatacji sieci,
— pozyskania istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej (wraz z dotyczącą jej dokumentacją) poprzez
zawarcie stosownych umów, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i przeniesienie lub ustanowienie na rzecz
Zamawiającego praw do tej infrastruktury na warunkach sprzedaży lub dzierżawy, przy czym w przypadku
dzierżawy wymagany okres dzierżawy określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
— przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, w tym wykonanych robót budowlanych, dokumentacji
projektowej i powykonawczej wraz z prawami autorskimi, praw do dysponowania i korzystania z nieruchomości
oraz prawdo istniejącej infrastruktury, jeżeli została wykorzystana przez wykonawcę do realizacji obiektu
budowlanego będącego przedmiotem zamówienia,
— udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane lub zakupioną istniejącą infrastrukturę,
liczonej od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru
końcowego, jak również zapewnienie wymaganych przez Zamawiającego warunków obsługi (Service Level
Agreement) dla dzierżawy istniejącej infrastruktury.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45220000, 45230000, 45231600, 45232000, 32412100, 32522000, 32562200, 32562300

II.1.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 57 010 500 i najwyższa oferta 77 017 589,89 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Ograniczona

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 65
2. Funkcjonalność infrastruktury przy uwzględnieniu kosztów eksploatacji. Waga 35

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne
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IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WSS-7/12

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 156-260437 z dnia 16.8.2012
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 179-293658 z dnia 18.9.2012
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WSS-7/12
Nazwa: „Realizacja w ramach Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej obiektu budowlanego w
rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), za
pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego - tj. infrastruktury pasywnej
regionalnej światłowodowej sieci szerokopasmowej w obszarze inwestycyjnym nr 6, obejmującym powiaty: krotoszyński,
kępiński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.6.2013
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
PBT Zachód S.A.
ul. Polna 1A
62-025 Kostrzyn
POLSKA

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 57 339 778,38 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 57 010 500 i najwyższa oferta 77 017 589,89 PLN

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiotem niniejszego zamówienia
jest realizacja obiektu budowlanego - światłowodowej sieci szerokopasmowej realizowanej w ramach Projektu
pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Projekt jest projektem kluczowym Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Procedury odwoławcze
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VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801

VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ww. ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę do jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się:
a) nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia,
b) nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli
Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.7.2013

09/07/2013
S131
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane Udzielenie zamówienia - Procedura ograniczona
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/6

