OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI
SEKCJA I: KONCESJODAWCA
I. 1) NAZWA (FIRMA) I ADRES: Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A., ul. Łąkowa
21/17, 61-879 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 222 47 76, faks 61 222 47 78.


Adres strony internetowej koncesjodawcy: www.szerokopasmowawielkopolska.pl

I. 2) RODZAJ KONCESJODAWCY: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONCESJI
Nazwa nadana koncesji przez koncesjodawcę: Koncesja na usługi Operatora Infrastruktury
świadczone w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego w Projekcie: Budowa
Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej.
Określenie przedmiotu koncesji oraz jej wartości: Przedmiotem koncesji (partnerstwa
publiczno-prywatnego) jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i
ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, polegającego na
świadczeniu przez partnera prywatnego (koncesjonariusza) usług Operatora Infrastruktury
(przygotowanie, eksploatacja, nadzór i dostarczanie sieci telekomunikacyjnej, zapewnianie
dostępu hurtowego do tej sieci oraz jej poszczególnych elementów, w tym świadczenie usług
hurtowych na zasadach otwartego dostępu dla zainteresowanych przedsiębiorców
telekomunikacyjnych), połączone z utrzymaniem i zarządzaniem przez partnera prywatnego
siecią telekomunikacyjna szkieletowo-dystrybucyjną w województwie wielkopolskim (dalej:
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa lub Sieć WSS) udostępnioną partnerowi prywatnemu
przez podmiot publiczny, która jest wykorzystywana do realizacji przedsięwzięcia i niezbędna
do wykonania przedmiotu koncesji. Partner prywatny zobowiązuje się do zapewnienia
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym efektywnego dostępu hurtowego przez cały okres
obowiązywania umowy z podmiotem publicznym, nie krótszy niż 7 lat. Partner prywatny
ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji. Przedmiot koncesji
jest wykonywany w zamian za wynagrodzenie, które stanowi wyłącznie prawo do
wykonywania usług Operatora Infrastruktury, w tym pobierania pożytków z przedmiotu
koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego). Wynagrodzenie partnera prywatnego zależy
przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności tego
przedmiotu. Szczegółowy opis przedmiotu partnerstwa (koncesji) zostanie przekazany na
dalszym etapie postępowania kandydatom zaproszonym do składania ofert. Projekt Budowy
Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej jest projektem kluczowym Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość koncesji została określona na
kwotę 222310798,88 zł, co stanowi ustaloną przez podmiot publiczny z należytą starannością,
kwotę niezawierającą podatku od towarów i usług, która uwzględnia szacunkowy koszt
świadczonych usług Operatora Infrastruktury przez maksymalny okres 15 lat wykonywania
przedmiotu umowy.
Opis potrzeb i wymagań koncesjodawcy / informacja o sposobie uzyskania opisu:
Operatorem infrastruktury będzie przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu ustawy
Prawo telekomunikacyjne, zobowiązany do przygotowania Sieci WSS do świadczenia usług,
jej utrzymania, nadzoru, zarządzania i eksploatacji, w szczególności do zapewniania

efektywnego dostępu hurtowego dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, oraz do
ponoszenia wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym poprzez dokonywanie
niezbędnych nakładów w zakresie, w jakim będą potrzebne do realizacji przedsięwzięcia.
Zawarcie umowy stanowi udzielenie pomocy publicznej Operatorowi Infrastruktury. Decyzja
Komisji Europejskiej nr SA.33222 (2011/N), dalej: Decyzja w sprawie pomocy publicznej
(decyzja jest dostępna na stronie internetowej Podmiotu Publicznego), określa warunki na
jakich dopuszczalne jest udzielenie Operatorowi Infrastruktury takiej pomocy. Operator
Infrastruktury zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania warunków określonych w
decyzji w sprawie pomocy publicznej, w szczególności w zakresie zapewniania dostępu
hurtowego, sposobu określania opłat hurtowych oraz przestrzegania zasad warunkowego
dostępu do węzłów Sieci WSS. W związku z realizacją przedsięwzięcia Operator
Infrastruktury nie może świadczyć usług detalicznych. Ponadto, umowa szczegółowo określi
mechanizm monitorowania oraz odzyskiwania środków w celu uniknięcia nadpłaty pomocy
publicznej. Partner Prywatny będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Podmiotu Publicznego
czynszu gwarantowanego, niezależnego od osiąganych pożytków (przychodu) z przedmiotu
koncesji (świadczenia usług). Ponadto, w ofercie Partner Prywatny będzie mógł zadeklarować
również zapłatę na rzecz Podmiotu Publicznego czynszu zmiennego (zależnego od przychodu
ze świadczonych usług) lub dodatkowego czynszu gwarantowanego (niezależnego od
przychodu ze świadczonych usług) Opis potrzeb i wymagań stanowi załącznik do niniejszego
ogłoszenia. Prowadzone z kandydatami negocjacje dotyczyć będą wszystkich aspektów
koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego), w tym aspektów technicznych, finansowych i
prawnych.
Termin wykonania przedmiotu koncesji: Okresem wykonywania przedmiotu umowy jest
okres minimum 7 i maksimum 15 lat, liczonych od dnia, w którym zgodnie z umową Partner
Prywatny ma rozpocząć oferowanie i świadczenie usług dostępu hurtowego dla
przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Okres wykonywania przedmiotu umowy zostanie
dokładnie określony przez Podmiot Publiczny po zakończeniu negocjacji z kandydatami.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. WARUNKI UDZIAŁU


Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie
publiczno - prywatnym (koncesji na usługi) mogą brać udział podmioty, które
spełniają następujące warunki: 1. w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej: a)
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania
realizacji przedsięwzięcia w wysokości co najmniej 2000000,00 PLN (słownie: dwa
miliony złotych), b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 2000000,00 PLN
(słownie: dwa miliony złotych). 2. w zakresie kwalifikacji technicznych lub
zawodowych: a) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: i. wykonał w okresie
ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie) usługi transmisji danych dla co najmniej 3
podmiotów, o łącznej wartości usług co najmniej 5000000,00 PLN brutto (słownie:
pięć milionów złotych), ii. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem
postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie)
usługi polegające na wykonywaniu czynności zarządzania, konserwacji lub

utrzymania sieci teleinformatycznej o co najmniej 400 km łączy a łączna wartość tej
usługi lub usług wynosiła co najmniej 5000000 PLN brutto (słownie: pięć milionów
złotych). b) dysponowania potencjałem technicznym: Podmiot Publiczny nie stawia w
tym zakresie żadnych wymagań. c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu partnerstwa publiczno - prywatnego, dysponuje: i. specjalistą ds.
zarządzania siecią, posiadającym co najmniej dwu letnie doświadczenie w zarządzaniu
siecią teleinformatyczną o łącznej długości co najmniej 100 km, ii. specjalistą ds.
konserwacji i utrzymania sieci, posiadającym co najmniej dwu letnie doświadczenie w
konserwacji i utrzymania sieci teleinformatycznej o łącznej długości co najmniej 100
km, iii. specjalistą ds. systemów informatycznych, posiadającym co najmniej dwu
letnie doświadczenie w obsłudze systemów informatycznych operatora
telekomunikacyjnego, iv. specjalistą ds. sprzedaży lub obsługi klientów, posiadającym
co najmniej dwu letnie doświadczenie w obsłudze sprzedaży usług hurtowych dla
przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 3. uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień: Podmiot wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). 4. w zakresie
niekaralności zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera,
komplementariusza, członka zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. W przypadku podmiotów
występujących wspólnie wyżej wymienione warunki spełniają oni wspólnie, za
wyjątkiem warunku z pkt 4, który powinien być spełniony przez każdy podmiot z
osobna. Podmioty, które przystępują do negocjacji, zobowiązane są do przedłożenia
aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub w przypadku podmiotów
zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego przetłumaczonego na język
polski. W przypadku, w którym w imieniu podmiotu działa pełnomocnik, którego
upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego rejestru,
pełnomocnik jest zobowiązany do przedłożenia, przed przystąpieniem do negocjacji,
stosownego pełnomocnictwa. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika
powinien zawierać wskazanie postępowania, podmiotu zainteresowanego
ubiegającego się o zawarcie umowy partnerstwa publiczno - prywatnego oraz zakres
jego umocowania. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy
przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym
jako pełnomocnik. Wszelkie kwoty wyrażone w walutach obcych, o których mowa
powyżej, będą przeliczane według odpowiedniego kursu ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Proces dokonywania oceny spełniania powyższych
warunków dokonywany będzie w formule spełniania / nie spełnia. Podmiot Publiczny
zaprosi do udziału w negocjacjach podmioty, które złożyły wnioski zgodnie z
wymogami określonymi powyżej. Podmiot Publiczny, po badaniu złożonych
wniosków, nie przyjmie wniosków sporządzonych niezgodnie z wymogami





określonymi w ogłoszeniu, a także wniosków złożonych po terminie składania
wniosków.
Informacja o oświadczeniach do których złożenia obowiązany jest
zainteresowany podmiot, który składa wniosek o zawarcie umowy koncesji:
Zainteresowany podmiot składa wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno
- prywatnym (koncesji na usługi) zawierający: 1. oświadczenie o zgłoszeniu udziału w
postępowaniu oraz 2. oświadczenie o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu o
partnerstwie publiczno - prywatnym (koncesji na usługi) warunków udziału w
postępowaniu. Oprócz oświadczeń, o których mowa powyżej, wniosek winien
zawierać następujące dane: nazwę lub imię i nazwisko zainteresowanego podmiotu,
jego siedzibę i adres, wskazanym jest także podanie adresu e-mail zainteresowanego
podmiotu, a także numeru telefonu i faksu. Wniosek winien zostać sporządzony w
formie pisemnej, w języku polskim. Wzory oświadczeń oraz wniosku są dostępne na
stronie internetowej Podmiotu Publicznego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty
potwierdzające, że osoba (osoby) podpisująca wniosek jest upoważniona do
reprezentowania zainteresowanego podmiotu. Dokumenty sporządzone w języku
obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniami na język polski. W przypadku
niezłożenia przez zainteresowany podmiot oświadczeń, o których mowa w art. 13 ust.
1 i 2 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi lub złożenia ich w niepełnym
zakresie, Podmiot Publiczny informuje zainteresowany podmiot o nieprzyjęciu
wniosku.
Informacja o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą albo oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę
spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9
stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zainteresowany podmiot, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą albo podmiot, który złoży
najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3
ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie zobowiązany do złożenia: 1. informacji
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których
zainteresowany podmiot posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową zainteresowanego podmiotu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków, 2. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że zainteresowany podmiot jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej, 3. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 4.
wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy 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, 5. odpisu aktualnego wpisu
do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 6. aktualnej informacji z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. Dokumenty

wskazane powyżej (pkt 1-6) powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w
postępowaniu na dzień złożenia wniosku o zawarcie umowy partnerstwa publicznoprywatnego (koncesji na usługi) przez zainteresowany podmiot. 7. Jeżeli
zainteresowany podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP,
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 6, składa dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
niekaralność zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera,
komplementariusza, członka zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków. Jeżeli w kraju siedziby lub
miejsca zamieszkania oferenta nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
którym zainteresowany podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (daty
wystawienia odpowiednio jak wyżej). Dokumenty należy złożyć w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez zainteresowany podmiot.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się z tłumaczeniem z języka obcego
na język polski. Jeżeli z jakiejkolwiek uzasadnionej przyczyny oferent, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, nie będzie mógł przedstawić dokumentów
wymaganych przez Podmiot Publiczny, będzie mógł udowodnić swą sytuację
ekonomiczną i finansową za pomocą każdego innego dokumentu, który Podmiot
Publiczny uzna za przedmiotowo odpowiedni. Zainteresowany podmiot, w zakresie
spełniania warunków określonych w art. 15 ust. 2 pkt 7 Ustawy o koncesji na roboty
budowlane lub usługi, może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji
wykazać Podmiotowi Publicznemu, że będzie spełniał warunki, o których mowa w art.
13 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, niezbędne do wykonania umowy. Zainteresowany podmiot
przedstawi w tym celu stosowne zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji
umowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) WADIUM


Wysokość i tryb wniesienia wadium: Podmiot Publiczny wymaga wniesienia
wadium w wysokości 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych PLN). Wadium
wnoszone będzie przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze

zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr
26109018540000000113622461 Dowód wniesienia wadium uczestnik postępowania
zobowiązany będzie dołączyć do oferty.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria znaczenie:






1. Wynagrodzenie - kwota przyznanej pomocy publicznej: (im wyższy czynsz
zmienny liczony od przychodu, tym więcej punktów) - 80
2. Poziom wydatków kapitałowych Partnera Prywatnego: (im wyższy dodatkowy
czynsz gwarantowany niezależny od przychodu, tym więcej punktów) - 12
3. Terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń Podmiotu
Publicznego - 2
4. Podział zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym - 3
5. Poziom jakości usług hurtowych świadczonych przez Partnera Prywatnego - 3

IV.3) WARUNKI UZNANIA OFERTY ZA NIEODPOWIADAJĄCĄ WYMAGANIOM
KONCESJODAWCY SKUTKUJĄCE NIEDOPUSZCZENIEM OFERT DO OCENY I
PORÓWNANIA
Podmiot Publiczny za ofertę, która nie odpowiada jego wymaganiom uzna: 1. ofertę, która nie
spełnia warunków określonych w treści opisu warunków koncesji, 2. ofertę, do której nie
dołączono dowodu wniesienia wadium, 3. ofertę złożoną przez podmiot, w stosunku do
którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem podmiotów, które po
ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 4. ofertę,
która złożona została po terminie, 5. ofertę, która niezgodna jest z ustawą o koncesji na roboty
budowlane lub usługi lub ustawą o partnerstwie publiczno - prywatnym, 6. ofertę, która
została złożona przez podmiot, który nie został zaproszony przez Podmiot Publiczny do
złożenia oferty.
IV.4) OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA
Podmiot Publiczny może odwołać postępowanie w przypadku wystąpienia następujących
okoliczności: 1. postępowanie obarczone jest rażącą wadą, której wystąpienie wpłynęło lub
mogło wpłynąć na jego wynik, 2. w postępowaniu nie złożono żadnej oferty, która
odpowiadałaby wymaganiom Podmiotu Publicznego, odpowiednio: nie wpłynął żaden podlegający przyjęciu - wniosek o zawarcie umowy, 3. wystąpiła na tyle istotna zmiana
okoliczności, która spowodowała, że prowadzenie postępowania (odpowiednio: realizacja
przedmiotu umowy zawartej w rezultacie przeprowadzonego postępowania) nie leży w
interesie publicznym, a wystąpienia istotnej zmiany okoliczności nie sposób było wcześniej
przewidzieć, 4. Podmiotowi Publicznemu nie zostały przyznane środki publiczne, w tym w
szczególności środki zagraniczne pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007
- 2013, którymi zamierzał współfinansować realizację projektu pn. Budowa Wielkopolskiej
Sieci Szerokopasmowej, w tym realizację przedmiotu umowy zawartej w rezultacie
przeprowadzenia niniejszego postępowania. 5. została wydane orzeczenie sądu lub decyzja
Komisji Europejskiej uchylająca lub zmieniająca decyzję Komisji w sprawie pomocy
publicznej w projekcie pn. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej lub decyzję

Komisji Europejskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. (CCI 2012PL161PR066) w sprawie
zatwierdzenia wkładu finansowy z EFRR w duży projekt inwestycyjny Budowa
Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej lub decyzja nakazująca zwrot udzielonej pomocy. 6.
konieczności wyboru Operatora Infrastruktury w trybie określonym w ustawie - Prawo
zamówień publicznych, wynikającej z przepisów prawa lub decyzji Komisji Europejskiej, w
tym także wydanej przed datą publikacji niniejszego ogłoszenia.
IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Miejsce i termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji: 10.09.2013 godzina
09:00, miejsce: Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna ul. Łąkowa 21/17 61879 Poznań.

