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POLSKA

Nr referencyjny postępowania nadany przez Zamawiającego

WSS-4/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla przetargu ograniczonego pn. „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 3, obejmującym powiaty: śremski,
gnieźnieński, średzki, wrzesiński, słupecki, jarociński”

prowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Poznań, wrzesień 2012r.
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Z a m a w ia j ą c e g o .

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna
ul. Łąkowa 21/17
61-879 Poznań
POLSKA
Tel: +48 (61) 222 47 76
Fax: +48 (61) 222 47 78
Adres internetowy: www.szerokopasmowawielkopolska.pl

2.

D e f in ic je .

Na potrzeby niniejszej SIWZ definiuje się następujące określenia:

1) Zamawiający

Wielkopolska Sieć Szerokopasmową Spółka Akcyjna z siedzibą w
Poznaniu, prowadząca działalność pod adresem ul. Łąkowa 21/17, 61-879
Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000343277

2) Postępowanie
Przetargowe

niniejsze postępowanie prowadzone przez Zamawiającego w trybie
przetargu ograniczonego na podstawie ustawy - Prawo zamówień
publicznych, to jest postępowanie numer WSS-4/12

3) Proj ekt / Inwestycj a

Projekt
„Budowa
Wielkopolskiej
Sieci
Szerokopasmowej”
współfinansowany
z
Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego na lata 20017 - 2013, realizowany przez Zamawiającego

4) Pzp

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

5) Prawo budowlane

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 ze zm.)

6

) Wykonawca

7) Oferta
8

) SIWZ

9) Podmiot wspólny

w toku Postępowania Przetargowego osoba będąca jego uczestnikiem, a
następnie osoba (lub osoby działające wspólnie), z którą Zamawiający
zawarł Umowę
oferta Wykonawcy złożona w Postępowaniu Przetargowym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona dla niniejszego
Postępowania Przetargowego
uważa się podmiot w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r

\X]
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Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 ze zm.), w
skład którego wchodzi dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia
10) Umowa

umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będąca wynikiem
przeprowadzonego Postępowania Przetargowego, włącznie ze wszystkim
załącznikami, w tym OPZ i Umowami Wykonawczymi, jak również ich
załącznikami; w każdym przypadku, w którym jakikolwiek dokument
składający się na Dokumentację Przetargową lub Umowę, odwołuje się do
Umowy, należy przez to rozumieć wszystkie dokumenty składające się na
Umowę, z wyjątkiem przypadku, gdy odwołanie dotyczy określonego
postanowienia dokumentu Umowy;

11) Inżynier Kontraktu

wykonawca, z którym Zamawiający zawarł Umowę na świadczenie usług
nadzoru na wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach realizacji
Projektu

3. T ryb

u d z ie l a n ia z a m ó w ie n ia .

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz przepisami
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez nie nieuregulowanym zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4.

O p is

p r z e d m io t u z a m ó w ie n ia .

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 3,
obejmującym powiaty województwa Wielkopolskiego: śremski, gnieźnieński, średzki, wrzesiński, słupecki,
jarociński. 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 599 km linii kablowych
światłowodowych, 82 obiektów węzłów dystrybucyjnych oraz 6 obiektów węzłów szkieletowych,
zlokalizowanych w miastach powiatowych. Dokładny przebieg sieci, wymagane pojemności kabli
światłowodowych w określonych relacjach Zamawiający określił 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
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zobowiązany będzie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji IstotnychWarunków
Zamówienia, w szczególności do:
•

wykonania dokumentacji projektowej, opracowanej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7.7.1994r.
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
mikrokanalizacj i,

•

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,wyposażonych w pasywne elementy sieci takie jak: szafy telekomunikacyjne,
niezbędne okablowanie i przełącznice światłowodowe oraz instalacje techniczne niezbędne do
prawidłowej pracy urządzeń w tymklimatyzację, 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,
dokumentacjiprojektowej i powykonawczej wraz z prawami autorskimi, praw do dysponowania i
korzystania z nieruchomości oraz praw do 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
5
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protokołu odbioru końcowego, jak również zapewnienie wymaganych przez Zamawiającego warunków
obsługi (Service Level Agreement) dla dzierżawy istniejącej infrastruktury.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia (OPZ).
Szczegółowe zasady realizacji Umowy przez Wykonawcę, w tym warunki odbiorów i zapłaty określone
zostały we Wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232000 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
32412100 - Sieć telekomunikacyjna
32522000 - Sprzęt telekomunikacyjny
32562200 - Światłowodowe kable telekomunikacyjne
32562300 - Światłowodowe kable do przesyłu danych

5 . Z a m ó w ie n ia

c z ę ś c io w e

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Z a m ó w i e n ia

u z u p e ł n ia j ą c e .

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 5 % wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z
przedmiotem zamówienia podstawowego.

7 . In f o r m a c j a

o o f e r c ie w a r ia n t o w e j i u m o w ie r a m o w e j .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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w y k o n a n ia z a m ó w i e n i a .

Termin zakończenia wykonywania umowy: 31.12.2014 r.

9.

W a d iu m

1. Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:

1.000.000 PLN

słownie: (jeden milion złotych)
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w 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. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42,
poz. 275).

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być co najmniej
bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem
i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
b) (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją wraz ze wskazaniem nazwy
postępowania oraz numeru referencyjnego postępowania nadanego przez Zamawiającego,
d) kwotę gwarancji,
e) termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą),
f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:
•

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Pzp, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że
wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, lub

•

odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub

•

nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
7
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zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

3) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone
zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a)

nazwę Zamawiającego, poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

b) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia, w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w treści poręczenia, jako Wykonawcę (podmiot,
za który poręczyciel dokonuje poręczenia) wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia,
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem wraz ze wskazaniem nazwy
postępowania oraz numeru referencyjnego postępowania nadanego przez Zamawiającego,
d) termin ważności poręczenia (nie krótszy niż termin związania ofertą),
e) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany.
4)

Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium powinna być zawarta minimum informacja w postaci
zapisu: „ Wadium w przetargu ograniczonym pn.: 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. 1623ze zm.), za pomocą dowolnych
środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego - tj. infrastruktury pasywnej
regionalnej światłowodowej sieci szerokopasmowej w obszarze inwestycyjnym nr 3, obejmującym
powiaty: śremski, gnieźnieński, średzki, wrzesiński, słupecki, jarociński. Nr ref. WSS-4/12”.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy:
Nr rachunku: 26 1090 1854 0000 0001 1362 2461
Nazwa banku: Bank Zachodni WBK 8 Oddział w Poznaniu
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
2)

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w
siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy Łąkowej 21/17, w godz.: od 8:30 do 16:30, a do oferty
dołączyć kopię dokumentu posiadającą potwierdzenie (dokonane przez Wykonawcę) złożenia wadium.

4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek wskazany przez Zamawiającego dokona przeksięgowania kwoty na rachunek Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający oświadcza, że zwrot wadium nastąpi niezwłocznie według zasad określonych w art. 46 Pzp.
6

. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:
1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po stronie Wykonawcy;
2

) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
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3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
10. W y m a g a n ia

d o t y c z ą c e z a b e z p ie c z e n ia n a l e ż y t e g o w y k o n a n i a u m o w y .

1. Informacj e ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 1 0 % ceny całkowitej podanej w ofercie wraz z
podatkiem VAT.
2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej
w dniu podpisania umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 275, ze zm.).

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego:
Nr rachunku: 26 1090 1854 0000 0001 1362 2461
Nazwa banku: Bank Zachodni WBK 8 Oddział w Poznaniu
3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia odnośnie treści gwarancji lub
poręczenia stosuje się odpowiednio postanowienia SIWZ dotyczące formy wniesienia wadium w formie
gwarancji lub poręczenia.
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych zgodnie z art. 94 ust. 3
Pzp.

A
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7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp.
4.

Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady wynosić będzie 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w zdaniu drugim
zwrócona zostanie nie później niż w piętnastym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

11. W aluta

w

j a k ie j

będą

prow adzone

r o z l ic z e n ia

z w ią z a n e

z

r e a l iz a c j ą

n in ie j s z e g o z a m ó w ie n ia p u b l i c z n e g o .

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN.
Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będą sporządzane przez Wykonawcę w języku polskim.

1 2 . O p is

1.

s p o s o b u p r z y g o t o w a n ia o f e r t y .

Wymagania podstawowe.

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko j edną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
4) Jeżeli z dokumentu(ów) określaj ącego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) dołączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu lub oferty wynika, iż do
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu lub oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginały
pełnomocnictw wystawionych przez osoby do tego upoważnione lub ich notarialnie poświadczone kopie.
6

) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i
dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.

Forma oferty.

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną.
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie pod
warunkiem, iż będą czytelne.
4) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu lub inną
czytelną formę pisemną.
10
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5) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
6

) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez
osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

7) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie
treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
8

) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron
kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę
zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa.

9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,
b) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej,
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
d) dowód wniesienia wadium,
e) pozostałe dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ.
2)

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron
wchodzących w skład oferty.

4.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty zawierające informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca powinien umieścić w nieprzeźroczystej kopercie i dołączyć na
końcu oferty. Koperta, w której będą umieszczone dokumenty zawierające informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa powinna być opisana.

13. O so by

u p r a w n io n e d o p o r o z u m ie w a n ia s ię z

W y k o n a w c a m i.

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach
dotyczących niniejszego zamówienia jest Pani Monika Klimecka tel. nr (061) 2224776, adres e-mail:
m.klimecka@wsssa.pl
11
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9

14. M ie j s c e , t e r m in

i s p o s ó b z ł o ż e n ia o f e r t y .

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Łąkowa 21/17 w nieprzekraczalnym
terminie:

do dnia

do godz.

09.04.2013r.

9:00

2. Ofertą należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) należy opisać następująco:

„Przetarg ograniczony pn.: 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. N r 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 3, obejmującym powiaty: śremski, gnieźnieński, średzki, wrzesiński, słupecki, jarociński, Nr
ref. WSS-4/12”
Nie otwierać przed dniem : 09.04.2013 r., godzina 9:30
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.
ul. Łąkowa 21/17
61-879 Poznań
Polska

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

15. M ie j s c e

i t e r m in o t w a r c ia o f e r t .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Łąkowa 21/17

w dniu

1 6. T e r m in

09.04.2013r.

o godz.

9:30

z w ią z a n ia o f e r t ą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
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oceny o fert.

1. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria:
1) cena - znaczenie kryterium 65%
2) funkcjonalność infrastruktury przy uwzględnieniu kosztów eksploatacji - znaczenie kryterium 35%
Ocena łączna oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych za oba kryteria.
Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie zostanie obliczona według wzoru:

P —P I + P2

P - łączna liczba punktów przyznana ocenianej ofercie
P 1 - liczba punktów ocenianej oferty za kryterium cena
P2 - łączna liczba punktów ocenianej oferty za kryterium funkcjonalność infrastruktury przy uwzględnieniu
kosztów eksploatacji

2. Ocena punktowa oferty za kryterium cena zostanie dokonana według następującego wzoru:

P I = Cn/C x 65

Gdzie:
PI - liczba punktów uzyskana za to kryterium.
C = cena badanej oferty.
Cn = cena oferty z najniższą ceną
Wartość PI będzie przyjmowana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów, jakie można przyznać za kryterium cena wynosi 65 punktów.
3. Ocena punktowa za kryterium funkcjonalność infrastruktury przy uwzględnieniu kosztów eksploatacji
zostanie dokonana w oparciu o trzy podkryteria, według następującego wzoru:

P2 = P2A + P2B + P2C

Gdzie:
P2 - łączna liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za kryterium P2.
P2A - liczba punktów ocenianej oferty za podkryterium P2A: realizacja Obiektu 3 z dodatkową pustą
Kanalizacją Kablową, przyznana zgodnie z pkt 3.1
P2B - liczba punktów ocenianej oferty za podkryterium P2B: realizacja Obiektu 3 jako własności
Zamawiającego, przyznana zgodnie z pkt 3.2
13
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P2C - liczba punktów ocenianej oferty za podkryterium P2C: realizacja Obiektu 3 poza pasem drogowym,
przyznana zgodnie z pkt 3.3
Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać za to kryterium wynosi 35 punktów.

3.1 Ocena punktowa za podkryterium P2A: realizacja Obiektu 3 z dodatkową pustą Kanalizacją Kablową.

Przez realizację Obiektu 3 z dodatkową pustą Kanalizacją Kablową rozumie się zrealizowanie przez
Wykonawcę Obiektu 3 w taki sposób, by zachęcić nie tylko do wykorzystywania Istniejącej Kanalizacji
Kablowej, ale także, by Wykonawcy zapewniali w takich przypadkach funkcjonalność jak najbardziej zbliżoną
do odcinków budowanej Nowej Kanalizacji Kablowej, poprzez dostarczenie pustego otworu lub otworów o
średnicy wskazanej w niżej określonym wzorze, wolnych od jakichkolwiek kabli, przewodów i urządzeń,
przygotowanych na ułożenie w nich dodatkowych łączy (kabli) światłowodowych przez Zamawiającego lub
inną upoważnioną przez Zamawiającego osobę.

Przy ocenie tego kryterium odcinki budowanej Nowej Kanalizacji Kablowej są niżej punktowane od odcinków
Istniejącej Kanalizacji Kablowej z wolnym otworem, by w ten sposób promować wykorzystywanie Istniejącej
Kanalizacji Kablowej, co prowadzi do minimalizowania kosztów inwestycji oraz pozwala na uniknięcie
zbędnego dublowania istniejącej infrastruktury. Z drugiej strony odcinki Nowej Kanalizacji Kablowej są
punktowane wyżej niż Istniejąca Kanalizacja Kablowa bez pustych otworów, bowiem taka infrastruktura
wyklucza możliwość zapewnienia dostępu do kanalizacji kablowej dla Operatorów Sieci Dostępowych. Dla
wykorzystywania Istniejącej Kanalizacji Kablowej zapewnienie pustych otworów oraz ich wielkość zależy od
aktywności Wykonawcy. Uwzględnia się wyłącznie wolną Istniejącą Kanalizację Kablową, której własność
zostanie przeniesiona na Zamawiającego lub do której na rzecz Zamawiającego zostanie ustanowiona
Długookresowa Dzierżawa, na warunkach określonych w OPZ. Warunki te w szczególności wymagają, by
przeniesieniem własności lub Długookresową Dzierżawą były objęte otwory, które w całości są otworami
pustymi i wolnymi od innych kabli, przewodów i urządzeń (nie jest dopuszczalne zapewnienie wymaganych
praw tylko do części otworów, ani współwłasność otworów). Przygotowanie wolnej Istniejącej Kanalizacji
Kablowej do ułożenia dodatkowych łączy (kabli) światłowodowych należy rozumieć zgodnie z OPZ, w
szczególności Istniejąca Kanalizacja Kablowa powinna być sprawdzona przez Wykonawcę i faktycznie gotowa
do ułożenia łączy (kabli) światłowodowych, a zakres przenoszonych lub ustanawianych praw nie powinien
zawierać ograniczeń dla Zamawiającego lub innych upoważnionych bezpośrednio lub pośrednio przez
Zamawiającego osób (np. Operator Infrastruktury i Operatorzy Dostępowi w rozumieniu OPZ), co do układania
i eksploatowania łączy (kabli) światłowodowych i innej związanej z nimi infrastruktury, stanowiącej własność
Zamawiającego lub tych osób.

Ocena punktowa za podkryterium P2A będzie dokonana według zasady, że większą liczbę punktów otrzyma ta
oferta, która w ramach wykorzystywanej Istniejącej Kanalizacji Kablowej zapewni wolną Istniejącą Kanalizację
Kablową na dłuższym odcinku i o większej średnicy, według niżej określonego wzoru. Wolna Kanalizacja
Kablowa na dłuższym odcinku, w szczególności na wszystkich odcinkach, na których wykorzystywana jest
Istniejąca Kanalizacja Kablowa, zapewnia lepszą funkcjonalność infrastruktury w ramach Obiektu 3, gdyż
umożliwi Zamawiającemu (osobie przez Zamawiającego upoważnionej) w większym zakresie świadczenie
dostępu do Kanalizacji Kablowej na zasadach dzierżawy, co w większym stopniu zrealizuje cele Projektu oraz
zwiększy przychody z eksploatacji infrastruktury, pokrywające koszty jej eksploatacji. Średnica pustego
otworu, o której mowa w poniższej tabeli, może być zapewniona przez jeden lub kilka otworów. Pusty otwór
musi być częścią tej samej Istniejącej Kanalizacji Kablowej, którą Wykonawca wykorzystał do ułożenia Łączy
Światłowodowych.
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Ocena punktowa za podkryterium P2A: realizacja Obiektu 3 z dodatkową pustą Kanalizacją Kablową zostanie
dokonana według następującego wzoru:

P2A = min (A0 + A } + A 2 + A 3 + A 4; 20)
Gdzie:
P2A - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za to podkryterium
min (Ao + A] + Aa + A3 + A4 ; 20) - mniejszy element zbioru liczb zawierającego 1) wynik działania Ao + A] +
Aa + A3 + A4 oraz 2) liczbę 20 (słownie: dwadzieścia), tj. liczbę punktów za podkryterium P2A stanowi niższa z
tego zbioru liczb

Ao - liczba punktów przyznana zgodnie z poniższą tabelą w wierszu Ao
Ai - liczba punktów przyznana zgodnie z poniższą tabelą w wierszu A]
A2 - liczba punktów przyznana zgodnie z poniższą tabelą w wierszu A 2
A 3 - liczba punktów przyznana zgodnie z poniższą tabelą w wierszu A 3
A4 - liczba punktów przyznana zgodnie z poniższą tabelą w wierszu A4

Wykorzystanie Istniejącej
Kanalizacji Kablowej [w mm]
Ao

A,

średnica wolnego otworu lub
otworów Istniejącej
Kanalizacji Kablowej zgodnej
z OPZ mniejsza niż 10 mm

średnica wolnego otworu lub
otworów
Istniejącej
Kanalizacji Kablowej zgodnej
z OPZ co najmniej 10 mm

Mnożnik

liczba punktów

0

Ao = D0 / 599 x 0
Gdzie:
D 0 - długość w pełnych kilometrach wykorzystanej
do realizacji Obiektu 3
Istniejącej Kanalizacji
Kablowej z wolnym otworem na całej tej długości 0
średnicy mniejszej niż 1 0 mm lub bez wolnego
otworu

15

Ai = Dj / 599 x 15
gdzie:
Ai - liczba punktów przyznana jako Ai
Di - długość w pełnych kilometrach wykorzystanej
do realizacji Obiektu 3
Istniejącej Kanalizacji
Kablowej z wolnym otworem na całej tej długości 0
średnicy nie mniejszej niż 1 0 mm

a

2

średnica wolnego otworu lub
otworów
Istniejącej
Kanalizacji Kablowej zgodnej
z OPZ co najmniej 20 mm

35

A2 = D 2/ 599 x 35
gdzie:
A2- liczba punktów przyznana jako A2
D2 - długość w pełnych kilometrach wykorzystanej
do realizacji Obiektu 3
Istniejącej Kanalizacji
Kablowej z wolnym otworem na całej tej długości 0
15

a
a

3
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średnicy nie mniejszej niż 2 0 mm

średnica wolnego otworu lub
otworów
Istniejącej
Kanalizacji Kablowej zgodnej
z OPZ co najmniej 30 mm

55

Nowa Kanalizacja Kablowa
zgodna z OPZ

5

A 3 = D 3 / 599 x 55gdzie:
A 3 - liczba punktów przyznana jako A 3
D 3 - długość w pełnych kilometrach wykorzystanej
do realizacji Obiektu 3 Istniejącej Kanalizacji
Kablowej z wolnym otworem na całej tej długości 0
średnicy nie mniejszej niż 30 mm
A4 = (599 - D) / 599 x 5, gdzie D - długość w
pełnych kilometrach odcinków Obiektu 3, na których
wykorzystana będzie Istniejąca Kanalizacja Kablowa

Jeden pełny kilometr planowanej przez W ykonaw cę do w ykorzystanie Istniejącej Kanalizacji Kablowej,
zgodnej z postanowieniami OPZ, przy obliczaniu podkryterium P2A może być wykorzystany tylko do
obliczenia: albo Ao, albo A u albo A2, albo A3. Tym samym nie dozwolone jest wielokrotne wykorzystanie tego
samego kilometra Istniejącej Kanalizacji Kablowej, którą Wykonawca planuje wykorzystać przy realizacji
zamówienia do obliczania poszczególnych A w kryterium P2A.
A4 zawsze stanowić będzie różnicę między szacowaną liczbą kilometrów sieci (599 km) a liczbą kilometrów
Istniejącej Kanalizacji Kablowej, którą Wykonawca planuje wykorzystać do realizacji zamówienia.
Maksymalna liczba punktów, jakie można przyznać za podkryterium P2A wynosi 20.

3.2 Ocena punktowa za podkryterium P2B: realizacja Obiektu 3 jako własności Zamawiającego.

Przez realizację Obiektu 3 jako własności Zamawiającego rozumie się zrealizowanie przez Wykonawcę
Kanalizacji Kablowej w taki sposób, że stanowi ona własność Zamawiającego wskutek wybudowania Nowej
Kanalizacji Kablowej lub przeniesienia na Zamawiającego własności Istniejącej Kanalizacji Kablowej.

Kanalizację Kablową uwzględnia się jako własność Zamawiającego na potrzeby oceny tego podkryterium, gdy
na Zamawiającego zostanie przeniesiona własność Istniejącej Kanalizacji Kablowej, jak wówczas, gdy zostanie
wybudowana Nowa Kanalizacja Kablowa. Brak Kanalizacji Kablowej lub Długookresowa Dzierżawa
Istniejącej Kanalizacji Kablowej uniemożliwia uwzględnienie danego odcinka Obiektu 3 jako własności
Zamawiającego, pomimo własności Łączy Światłowodowych na tym odcinku. Przy ocenie uwzględnia się
wyłącznie Kanalizację Kablową, bowiem w odniesieniu do Łączy Światłowodowych Zamawiający ustanowił
dla wszystkich Wykonawców bezwzględny wymóg własności na wszystkich odcinkach składających się na
Obiekt 3, w odniesieniu do powierzchni pod Węzły WSS zasadą jest pozyskanie przez Wykonawcę prawa do
korzystania, natomiast pozostałe elementy rzeczowe Obiektu 3 nie mają kluczowego znaczenia. Własność
Kanalizacji Kablowej na większej części Obiektu 3, zapewnia lepszą funkcjonalność infrastruktury w ramach
Obiektu 3, gdyż uniezależnia jej eksploatację, konserwację i usuwanie awarii od osób trzecich, którymi w
przypadku Długookresowej Dzierżawy Istniejącej Kanalizacji Kablowej są Wykonawca i co do zasady odrębny
od niego właściciel Istniejącej Kanalizacji Kablowej. Konieczność współpracy z osobami trzecimi i brak
możliwości samodzielnego decydowania o eksploatowanej infrastrukturze generuje dla Zamawiającego
dodatkowe ograniczenia, ryzyka i koszty eksploatacji. Uzasadnieniem dla tego podkryterium jest również
oczywisty fakt zróżnicowanej wartości nabywanego przez Zamawiającego prawa - prawo własności ma wyższą
wartość niż Długookresowa Dzierżawa, jak również umożliwia Zamawiającemu eksploatację nabytej na
własność Kanalizacji Kablowej przez okres dłuższy niż ten, na który zawarto Długookresową Dzierżawę, co
dodatkowo zwiększa funkcjonalność infrastruktury Obiektu 3.
16
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Ocena punktowa za podkryterium P2B będzie dokonana według zasady, że większą liczbę punktów otrzyma ta
oferta, która zapewni Zamawiającemu w ramach Obiektu 3 własność większej części Kanalizacji Kablowej,
według niżej określonego wzoru.

Ocena punktowa za podkryterium P2B - realizacja Obiektu 3 jako własności Zamawiającego zostanie dokonana
zgodnie z poniższą tabelą.

długość Kanalizacji Kablowej stanowiącej własność
Zamawiającego w stosunku do całej długości Obiektu 3 [w
%]

liczba punktów za podkryterium P2B

mniej niż 70 %

0

co najmniej 70 %, ale nie więcej niż 80 %

3

więcej niż 80 %, ale nie więcej niż 90 %

6

więcej niż 90 %

9

Maksymalna liczba punktów, jakie można przyznać za podkryterium P2B wynosi 9.
3.3 Ocena punktowa za podkryterium P2C: realizacja Obiektu 3 poza pasem drogowym.
Przez realizację Obiektu 3 poza pasem drogowym rozumie się zrealizowanie przez Wykonawcę Łączy
Światłowodowych i Kanalizacji Kablowej w ramach Obiektu 3 poza obszarem pasa drogowego w rozumieniu
art. 4 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.).
Przy ocenie uwzględnia się całość Obiektu 3, tj. lokalizację wszystkich Łączy Światłowodowych i Kanalizacji
Kablowej niezależnie od tego, czy w wykonaniu Umowy zostaną wybudowane przez Wykonawcę, czy też jako
Istniejąca Infrastruktura Obca zostaną przeniesione na własność Zamawiającego lub na rzecz Zamawiającego
zostanie ustanowiona Długookresowa Dzierżawa. W razie braku Kanalizacji Kablowej na danym odcinku, o ile
jest to zgodne z warunkami określonymi w OPZ, decyduje lokalizacja Łącza Światłowodowego. Przez
zrealizowanie Łączy Światłowodowych lub Kanalizacji Kablowej w pasie drogowym rozumie się określone w
art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego na cele ich umieszczenia w pasie
drogowym, co obejmuje także przestrzeń nad i pod powierzchnią gruntu. Zrealizowanie Łączy
Światłowodowych i Kanalizacji Kablowej poza pasem drogowym uwzględnia się przy ocenie wyłącznie
wówczas, gdy spełnione zostaną wszystkie określone w OPZ warunki dopuszczające ich realizowanie poza
pasem drogowym.
Ocena punktowa za podkryterium P2C będzie dokonana według zasady, że większą liczbę punktów otrzyma ta
oferta, która zapewni Zamawiającemu w ramach Obiektu 3 większą część Łączy Światłowodowych i
Kanalizacji Kablowej poza pasem drogowym, według niżej określonego wzoru.
Zrealizowanie Łączy Światłowodowych i Kanalizacji Kablowej na większej części Obiektu 3 poza pasem
drogowym, zapewnia lepszą funkcjonalność infrastruktury w ramach Obiektu 3, gdyż uniezależnia jej
eksploatację, konserwację i usuwanie awarii od zarządcy drogi (art. 38 ust. 2 ustawy o drogach publicznych),
warunków technicznych i wymogów bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 39 ust. la ustawy o drogach
publicznych), wymagań wynikających z przepisów technicznych dotyczących dróg publicznych oraz warunków
gwarancji i rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi (art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
17
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publicznych). Ponadto, realizacja infrastruktury w pasie drogowym zwiększa ryzyka i koszty eksploatacji,
poprzez obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat publicznoprawnych za zajęcie pasa drogowego (art. 40 ust.
3 ustawy o drogach publicznych) oraz obowiązek pokrycia kosztów przełożenia infrastruktury, jeżeli wymaga
tego budowa, przebudowa lub remont drogi (art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych).
Ocena punktowa za podkryterium P2C realizacja Obiektu 3 poza pasem drogowym zostanie dokonana według
poniższej tabeli.

długość Łączy Światłowodowych i Kanalizacji Kablowej
zrealizowanych poza pasem drogowym w stosunku do całej
długości Obiektu 3 [w %]
mniej niż

%

1 0

co najmniej

1 0

liczba punktów za podkryterium P2C

0

%, ale nie więcej niż 2 0 %

2

więcej niż 2 0 %, ale nie więcej niż 30 %

4

więcej niż 30 %

6

Maksymalna liczba punktów, jakie można przyznać za podkryterium P2C wynosi 6 .

18. O p is

s p o s o b u o b l ic z e n ia c e n y .

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty i jest ceną ryczałtową, nie podlegającą
podwyższeniu ani waloryzacji.
3. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować
wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego
wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz należny podatek od towarów i usług.

19. T r y b

oceny ofert.

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
1)

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.

2)

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, omyłki polegajace na niezgodności
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została porawiona.
18
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Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy
dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści
art. 26 ust. 3 i 4 Pzp.

3.

Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych
przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt. 3) Pzp.

2 0 . In f o r m a c j e o g ó l n e
ZAMÓWIENIA.

d o t y c z ą c e k w e s t ii f o r m a l n y c h u m o w y w s p r a w ie n in ie j s z e g o

1. Zgodnie z art. 139 i 140 Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
a)

zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

b)

mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej,

c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej,
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie oraz określonym w SIWZ,
e) jest zawarta na warunkach w niej określonych oraz nie może być sprzeczna z SIWZ,
f)

zostanie zawarta na okres wskazany w SIWZ,

g) podlega unieważnieniu:
•

jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Pzp,

•

w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia
Wykonawcy odnośnie:
1) zmiany procedur Odbiorów, jeżeli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa, nie zmniejszy zakresu
kontroli Zamawiającego nad realizacja Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwiększenia kosztów
Odbiorów które obciążałyby Zamawiającego,
2) zmiany treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony Umowy w trakcie realizacji
Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy, o ile zmiana ta nie spowoduje braku
informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowego nadzoru nad realizacją Umowy.
3.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji Przedmiotu
Umowy, w przypadku gdy wystąpi:
1) niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w Umowie spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń

19
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) pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub późniejszych kosztów eksploatacji
Obiektu 3

3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub jej kosztów, lub kosztów eksploatacji
Obiektu 3
4) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
technicznych lub materiałowych ze względu na zamiany obowiązującego prawa

rozwiązań

5) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektów.
4. Jeżeli w czasie realizacji Umowy utrzymywać się będą przy ujemne temperatury powietrza na poziomie
uniemożliwiającym - z uwzględnieniem rodzaju wykonywanych robót i zasad sztuki budowlanej rozpoczęcie robót budowlanych lub ich kontynuowanie, możliwe jest przesunięcie Terminu
Zakończenia Umowy, pod warunkiem:
a) wykazania przez Wykonawcę, że był on gotowy do prowadzenia prac budowlanych polegających
na ułożeniu Kanalizacji Kablowej lub Łączy Światłowodowych, co wynikać będzie w
szczególności z zakończonego Odbioru Przejściowego Prac Przygotowawczych Odcinka Relacji
(co dotyczy prac budowlanych związanych z Kanalizacją Kablową) lub z zakończonego Odbioru
Przejściowego Odcinka Relacji (co dotyczy prac budowlanych związanych z Łączami
Światłowodowymi), na którym to Odcinku Relacji Wykonawca planował prowadzenie prac
budowlanych polegających na ułożeniu Kanalizacji Kablowej lub Łączy Światłowodowych,
b) wykazania przez Wykonawcę, że na Odcinku Relacji o jakim mowa w ppkt. a, utrzymywała się
temperatura powietrza uniemożliwiająca rozpoczęcie lub kontynuowanie robót budowlanych w
tych dniach,
c) wykazania przez Wykonawcę, że stosowana przez niego technologia wykonywania robót
budowlanych, w tym w szczególności układania Kanalizacji Kablowej lub Łączy
Światłowodowych uniemożliwiała ich prawidłowe wykonanie w czasie zaistniałych ujemnych
temperatur powietrza.
W sytuacji o jakiej mowa w pkt 4, przy spełnieniu warunków tam wskazanych, Termin Zakończenia
Umowy może ulec przedłużeniu o rzeczywisty czas utrzymywania się temperatury powietrza na poziomie
uniemożliwiającym - z uwzględnieniem rodzaju wykonywanych robót i zasad sztuki budowlanej rozpoczęcie robót budowlanych lub ich kontynuowanie, przy czym łączny okres przedłużenia Terminu
Zakończenia Przedmiotu Umowy, odnośnie wszystkich pojedynczych sytuacji, o których mowa w pkt 4 w
całym okresie realizacji Umowy nie może w żadnym przypadku przekroczyć 30 dni.
Jeżeli w czasie realizacji Umowy wystąpiło zdarzenie, które zgodnie z definicją w Umowie jest Siłą
Wyższą, Termin Zakończenia Przedmiotu Umowy może ulec przedłużeniu po warunkiem, że:
a) zdarzenie będące Siłą Wyższą miało miejsce w Obszarze Inwestycyjnym objętym Umową,
b) zdarzenie będące Siłą Wyższą wywołało skutki w tych Relacjach lub Odcinkach Relacji, w których
Wykonawca prowadził prace budowlane w momencie, w którym nastąpiło zdarzenie Siły Wyższej,
c) wykazania przez Wykonawcę, że zdarzenie Siły Wyższej miało rzeczywisty, istotny wpływ na
realizacje Umowy przez Wykonawcę, to jest wykazanie adekwatnego związku przyczynowego
pomiędzy zdarzeniem Siły Wyższej a brakiem możliwości wykonywania prac związanych z
realizacją Umowy.
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7.

W razie opóźnień w terminach załatwienia spraw w postępowaniach zmierzających do uzyskania
Zezwoleń Administracyjnych lub Zezwoleń na Użytkowanie, które nie są i nie były w jakikolwiek sposób
zależne od Wykonawcy, dopuszczalne jest przedłużenie Terminu Zakończenia Przedmiotu Umowy
jednakże tylko
i wyłącznie za okres opóźnienia łącznie nie dłuższy niż 3 miesiące. Oznacza to,
że wszelkie dalsze opóźnienia w terminach załatwienia spraw w postępowaniach, o których mowa w
zdaniu pierwszym, trwające łącznie ponad
3 miesiące, nie stanowią podstawy do zmiany Umowy.
Niezależnie od liczby opóźnionych postępowań oraz przyczyn i okresu opóźnień, nie jest dopuszczalne
przedłużenie Terminu Zakończenia Przedmiotu Umowy, z tej przyczyny, o okres dłuższy niż 3 miesiące.
Zmiana Umowy, o której mowa w niniejszym ustępie, nie jest jednak dopuszczalna, jeżeli występują inne
jeszcze przyczyny opóźnienia w Terminie Zakończenia Przedmiotu Umowy, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca.

.

Łączny okres przedłużenia Terminu Zakończenia Przedmiotu Umowy, z wszelkich powodów, nie może
przekroczyć 180 dni względem terminu 31 grudnia 2014 r., co oznacza, że Termin Zakończenia
Przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż do 30 czerwca 2015 r.

9.

Zmiana Terminu Zakończenia Umowy następuje zawsze na podstawie aneksu do Umowy, podpisanego
przez Zamawiającego i Wykonawcę.

8

10. . Zmiana Terminu Zakończenia Umowy stanowi zmianę Umowy i następuje na wniosek Wykonawcy.
Wykonawca wniosek o dokonanie odpowiedniego aneksu obejmującego przedłużenie Terminu
Zakończenia Przedmiotu Umowy składa do Zamawiającego wraz z pełnym wykazaniem okoliczności
uzasadniających zmianę Terminu Zakończenia Przedmiotu Umowy oraz potwierdzeniem ich wystąpienie
przez Inżyniera Kontraktu.
11. Postanowienia SIWZ uzasadniające zmianę Terminu Zakończenia Umowy, odnoszą się odpowiednio do
zmiany Terminu Zakończenia Etapu lub Działania. Zmiana Terminu Zakończenia Etapu lub Terminu
Zakończenia Działania również wymaga odpowiedniego aneksu do Umowy.
1 la. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w załączonych do OPZ wzorach umów, w zakresie
nieistotnych zmian ich postanowień, jak również - w przypadku odmowy zawarcia na takich warunkach
umowy przez Dysponentów Infrastruktury Obcej lub Dysponentów Nieruchomości - w zakresie istotnych
zmian ich postanowień, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć zwiększenia zobowiązań Zamawiającego,
zmniejszenia zakresu nabywanych praw niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy,
obowiązku jednorazowego opłacenia przez Wykonawcę nabycia praw dla pełnego wymaganego Umową
okresu, ani też skrócenia wymaganego okresu, na który pozyskiwane są prawa. Jednakże w przypadku
braku racjonalnych ekonomicznie alternatywnych możliwości realizacji Przedmiotu Umowy, zmiana
dotycząca nieruchomości samorządowych lub państwowych może polegać na skróceniu wymaganego
okresu, na który pozyskiwane są prawa lub ustanowieniu płatności okresowych ponoszonych przez
Wykonawcę lub Zamawiającego, z jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniem Wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w §10 ust. 1 Umowy. Nieistotną zmianę postanowień załączonych do OPZ
wzorów umów stanowią w szczególności zmiany formalne związane z określonym rodzajem lub formą
nabycia prawa (np. służebnością przesyłu). Wprowadzenie zmian w załączonych do OPZ wzorach umów,
na podstawie niniejszego postanowienia, może dotyczyć zarówno wszystkich, jak i poszczególnych umów.
1

lb. Jeżeli w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia wypłaty Wynagrodzenia, w wyniku zmiany
Przepisów Prawa, nastąpi zmiana w zakresie wysokości podatku VAT, wysokość Wynagrodzenia zostanie
zmieniona w taki sposób żeby była zgodna z obowiązującymi Przepisami Prawa w zakresie stawki podatku
VAT, z tym zastrzeżeniem, że nigdy nie będzie to prowadzić do zmiany Wynagrodzenia Netto. W
wypadku podniesienia stawki podatku VAT po dniu podpisania Umowy, Wynagrodzenie zostanie
powiększone wyłącznie
w zakresie podatku VAT, o różnicę pomiędzy kwotą stanowiącą wartość
podatku VAT wskazaną w Umowie na dzień jej zawarcia, co jest równoznaczne z wartością podatku VAT
wskazaną w Ofercie Wykonawcy,
a kwotą podatku VAT ustaloną zgodnie ze zmienionymi Przepisami
Prawa w zakresie stawki podatku VAT. W wypadku obniżenia stawki podatku VAT po dniu podpisania
Umowy, Wynagrodzenie zostanie pomniejszone wyłącznie w zakresie podatku VAT, o różnicę pomiędzy
21
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kwotą stanowiącą wartość podatku VAT wskazaną w Umowie na dzień jej zawarcia, co jest równoznaczne
z wartością podatku VAT wskazaną w Ofercie Wykonawcy, a kwotą podatku VAT ustaloną zgodnie ze
zmienionymi Przepisami Prawa
w zakresie stawki podatku VAT. Powiększenie jak i zmniejszenie
Wynagrodzenia w zakresie kwoty podatku VAT w wyniku zmian Przepisów Prawa w zakresie stawki
podatku VAT, odnosić się będzie wyłącznie do faktur wystawianych przez Wykonawcę na Zamawiającego
po zmianie Przepisów Prawa w zakresie stawki podatku VAT. Tym samym jeżeli zmiana Przepisów Prawa
w zakresie wysokości stawki podatku VAT nastąpi po wystawieniu przez Wykonawcę faktury lub faktur
dokumentujących należność Wykonawcy
z tytułu Wynagrodzenia Częściowego, zmieniona stawka
podatku VAT odnosić się będzie wyłącznie do faktury lub faktur dokumentujących należność Wykonawcy
z tytułu Wynagrodzenia Częściowego wystawionych przez Wykonawcę po wejściu w życie Przepisów
Prawa zmieniających wysokość stawki podatku VAT.

12. Szczegółowe warunki zmiany Umowy określone zostały w Umowie.
13. Zgodnie z art. 145 ust. 1 Pzp w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania odpowiedniej części Umowy.
14. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
dowodu posiadania aktualnej umowy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na
kwotę nie niższą niż kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania
ubezpieczenia, o którym mowa wyżej przez cały okres obowiązywania Umowy. Ryzyka objęte ochroną
ubezpieczeniową muszą obejmować co najmniej ochronę z tytułu szkód wynikłych z prowadzenia
działalności w zakresie realizacji robót budowlanych.
15. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane zostały w Z ałączniku nr 2 do niniejszej SIWZ Wzór umowy.

2 1 . ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane art. 179 i n. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Przesłanki, tryb oraz terminy wnoszenia środków ochrony
prawnej reguluje Pzp.
Organem właściwym do rozpoznawania środków ochrony prawnej przewidzianych w Pzp jest Krajowa
Izba Odwoławcza z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17A.

2 2 . Sp o só b

p o r o z u m ie w a n ia s ię

Z a m a w ia j ą c e g o

z

W y k o n a w c a m i.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów
faksem lub drogą elektroniczną (z wyjątkiem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oferty
wykonawcy oraz oryginałów dokumentów wymaganych przez Zamawiającego). Jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
22
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Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i
została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

23. Po d w y k o n a w stw o .

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty - Z ałącznik nr 3 do
SIWZ.

24. W y k a z z a ł ą c z n i k ó w

l.p.

do

SIW Z.

Oznaczenie
Załącznika

Nazwa Załącznika

1

.

Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

2

.

Załącznik nr 2

Wzór umowy

3.

Załącznik nr 3

Wzór Formularza Oferty
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