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PL-Poznań: Roboty inżynieryjne i budowlane
2012/S 156-260442

Ogłoszenie o zamówieniu

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: u. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań
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
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka akcyjna z udziałem samorządu Województwa Wielkopolskiego

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 przez instytucję zamawiającą:
Realizacja w ramach Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej obiektu budowlanego
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 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 2,
obejmującym powiaty: leszczyński, rawicki, wolsztyński, nowotomyski, gostyński, grodziski, kościański.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260442-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:sekretariat@wsssa.pl
http://www.szerokopasmowawielkopolska.pl
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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: leszczyński, rawicki, wolsztyński, nowotomyski, gostyński, grodziski,
kościański.
Kod NUTS PL418

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) 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 1,
obejmującym powiaty województwa Wielkopolskiego: leszczyński, rawicki, wolsztyński, nowotomyski,
gostyński, grodziski, kościański. 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 715
km linii kablowych światłowodowych, 113 obiektów węzłów dystrybucyjnych oraz 7 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 7.7.1994r. 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,
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— 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,
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 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 protokołu odbioru
końcowego, jak również zapewnienie wymaganych przez Zamawiającego warunków obsługi (Service Level
Agreement) dla dzierżawy istniejącej infrastruktury.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45220000, 45230000, 45231600, 45232000, 32412100, 32522000, 32562200, 32562300

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 5 000 000,00 EUR.
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II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 17.12.2012. Zakończenie 31.12.2014

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty zobowiązani będą zabezpieczyć ofertę wadium w
wysokość 1 000 000 PLN słownie: (jeden milion złotych).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenia prowadzone będą w PLN w oparciu o zapisy umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania
przetargowego. Umowa zawarta z wykonawcą przewidywać będzie możliwość odbiorów częściowych
zrealizowanych odcinków sieci światłowodowych i związaną z tym możliwość częściowej zapłaty w miarę
wykonywania obiektu budowlanego z zastrzeżeniem, że odbiorowi podlegać będą odcinki sieci światłowodowej
"od węzła do węzła" (liczba oraz lokalizacja węzłów szkieletowych i węzłów dystrybucyjnych określona zostanie
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym ogłoszeniu o przetargu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
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W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu oraz niepodlegania wykluczeniu z
postępowania wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
1) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
3) aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
— 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 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
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III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełnienia
warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1) sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku
wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający
obroty oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres,
2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający
żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr
226, poz. 1817).
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w § 1 ust.
1 pkt 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dotyczącej tych
podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
1) osiągnął w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę
jest krótszy niż 3 lata – w tym okresie, średnioroczny przychód ze sprzedaży netto w kwocie co najmniej 20 000
000 PLN,
2) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN lub posiada zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 10 000 000 PLN,
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3) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę co najmniej
10 000 000 PLN.
W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach,
Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji.
Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (punkt A) wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1) wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku A.1),
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
2) wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
- a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług projektowania, polegających na
zaprojektowaniu kanalizacji kablowej z przeznaczeniem dla światłowodowej sieci telekomunikacyjnej lub
światłowodowej linii kablowej z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały lub są wykonywane prawidłowo.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje
wymagane przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu (punkt B) wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
2) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane w
niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
A. W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego, Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy - w tym okresie jedną
robotę budowlaną lub kilka robót budowlanych, których przedmiotem była budowa kanalizacji kablowej z
przeznaczeniem dla światłowodowej sieci telekomunikacyjnej lub światłowodowej linii kablowej, o łącznej
długości minimum 200 km, nie wliczając przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowej,
2) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną lub
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kilka usług projektowania, polegających na zaprojektowaniu kanalizacji kablowej z przeznaczeniem dla
światłowodowej sieci telekomunikacyjnej lub światłowodowej linii kablowej, o łącznej długości minimum 100 km,
nie wliczając przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowej.
Przez „kanalizację kablową”, o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej, należy rozumieć telekomunikacyjny obiekt
budowlany będący ciągiem rur osłonowych i związanych z nimi pomieszczeń podziemnych dla kabli
telekomunikacyjnych i ich złączy oraz urządzeń telekomunikacyjnych.
Przez „linię kablową”, o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej, należy rozumieć telekomunikacyjny obiekt budowlany
będący ciągiem połączonych kabli telekomunikacyjnych, umieszczony w kanalizacji kablowej, na podbudowie
nadziemnej lub bezpośrednio w ziemi.
Na potrzeby wykazania spełniania warunku Wykonawca powinien podać długość trasową tj. odległość
mierzoną między dwoma punktami po trasie wybudowanych obiektów budowlanych, tj. kanalizacji kablowej
lub linii kablowej. Nie podlega więc sumowaniu długość poszczególnych rur (otworów) w tym samym obiekcie
budowlanym jakim jest kanalizacja kablowa, jak również długość kanalizacji wtórnej, mikrokanalizacji lub
telekomunikacyjnej linii kablowej umieszczonej w kanalizacji kablowej – we wszystkich tych przypadkach
zaliczeniu podlega tylko jedna długość kanalizacji kablowej lub umieszczonej w niej telekomunikacyjnej
linii kablowej, niezależnie czy linię kablową umieszczono w kanalizacji kablowej w ramach tego samego
zamierzenia inwestycyjnego, czy też w ramach zamierzenia późniejszego. Podobnie nie podlega sumowaniu
długość poszczególnych włókien, przewodów lub kabli w linii kablowej stanowiącej jeden obiekt budowlany, ani
też długość kilku kanalizacji kablowych lub kilku linii kablowych, prowadzonych we wspólnym wykopie, jeżeli
stanowią jedno zamierzenie inwestycyjne w podanym wyżej znaczeniu. Wykonawca może zaliczyć długość
kilku kanalizacji kablowych lub kilku telekomunikacyjnych linii kablowych prowadzonych we wspólnym wykopie,
wyłącznie jeżeli są odrębnymi obiektami budowlanymi (np. kanalizacja kablowa i prowadzona równolegle po tej
samej trasie w tym samym wykopie druga kanalizacja kablowa lub telekomunikacyjna linia kablowa podziemna
umieszczona poza kanalizacją kablową) i nie wchodzą w skład tego samego zamierzenia budowlanego.
B. W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponować w czasie realizacji zamówienia co
najmniej następującymi osobami:
1) Kierownik Projektu (1 osoba), posiadający doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika projektu/
projektów lub inne tożsame w zakresie obowiązków, zdobyte w realizacji projektów budowlanych mających
za przedmiot zaprojektowanie i budowę kanalizacji kablowej z przeznaczeniem dla światłowodowej sieci
telekomunikacyjnej lub światłowodowej linii kablowej o łącznej długości nie mniejszej niż 50 km,
2) Kierownik Budowy (5 osób), posiadający uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej
bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w
zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz co najmniej dwuletnie
doświadczenie zawodowe w kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w
zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, nabyte po uzyskaniu uprawnień
budowlanych,
3) Projektant (5 osób), posiadający uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania
obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną bez
ograniczeń oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu obiektu budowlanego w
zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, nabyte po uzyskaniu uprawnień
budowlanych.
Zamawiający zastrzega, że jest niedopuszczalne łączenie funkcji kierownika budowy i projektanta, o których
mowa w pkt 2 i 3.
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Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający
żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr
226, poz. 1817).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Ograniczona

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców: 20
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Do złożenia oferty Zamawiający zaprosi
maksymalnie 20 wykonawców, którzy osiągną najlepszy wynik przy zastosowaniu przez Zamawiającego
kryterium wyboru odnoszącego się do wiedzy i doświadczenia, o których mowa w pkt III.2.3) Opis kryterium
wyboru: Zamawiający zastosuje kryterium wyboru oparte na wiedzy i doświadczeniu wykonawców w
zakresie: 1) wykonywania robót budowlanych (R) oraz 2) wykonywania usług projektowania (P). Sposób
dokonywania oceny w kryterium (R) - wykonawca otrzyma 1 pkt punkt za każde wykonane 10 km (nie wliczając
przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowej) kanalizacji kablowej z przeznaczeniem dla światłowodowej
sieci telekomunikacyjnej lub światłowodowej linii kablowej, powyżej wymaganego minimum 200 km, o
którym mowa w pkt III.2.3) A ppkt 1) niniejszego ogłoszenia. Sposób dokonywania oceny w kryterium (P)
- wykonawca otrzyma 1 pkt punkt za każde zaprojektowane 10 km (nie wliczając przyłączy oraz instalacji
wewnątrzbudynkowej) kanalizacji kablowej z przeznaczeniem dla światłowodowej sieci telekomunikacyjnej
lub światłowodowej linii kablowej powyżej wymaganego minimum 100 km, o którym mowa w pkt III.2.3) A ppkt
2) niniejszego głoszenia. Ocena w ramach kryterium wyboru (ustalenie ilości przyznanych punktów) zostanie
ustalona jako suma punktów przyznanych danemu wykonawcy na podstawie kryterium (R) i (P). W razie
uzyskania przez wykonawców przy zastosowaniu kryterium (R) i (P) identycznej oceny punktowej dla miejsca
20, decydujące znaczenie będzie miała ilość punktów przyznanych za kryterium (R).

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
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1. cena. Waga 65
2. funkcjonalność infrastruktury przy uwzględnieniu kosztów eksploatacji. Waga 35

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WSS-3/12

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.9.2012 - 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) 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.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zamawiajacego wskazanej w nn. ogłoszeniu wzory
dokumentów:
a) Załącznik nr 1 - wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
b) Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia wykonawcy o spłenianiu warunków udziału w przetargu,
c) Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania,
d) Załącznik nr 4 - wzór wykazu robót budowlanych,
e) Załącznik nr 5 - wzór wykazu usług,
f) Załącznik nr 6 - wzór wykazu osób.
Wykonawcy mogą przygotować samodzielnie dokumenty, o których mowa powyżej lub skorzystać ze wzorów
przygotowanych przez Zamawiającego.
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.

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801

VI.4.2) 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
wpostępowaniu 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 wterminie 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
powziętolub 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
oudzieleniu 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.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
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.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.8.2012
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