Ogłoszenie nr 596112-N-2018 z dnia 2018-07-30 r.
COMNET Jacek Kurkowski: Budowa sieci FTTH (traktu światłowodowego)
na terenie Miasta i Gminy Morawica
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej - Tak
Nazwa projektu lub programu
Rozwój firmy COMNET na bazie światłowodowej technologii dostawy
szerokopasmowego internetu i telewizji w jakości HD
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych - Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający - Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania -Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania: Nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających - Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej - Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: COMNET Jacek Kurkowski, krajowy numer
identyfikacyjny 276103795, ul. Kielecka 38 , 26-026 Morawica,
woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 373 26 36, 501 360 266, email jacek@bbn.pl, skuzabar@wp.pl,
Adres strony internetowej (URL): http://bbn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): prywatny
przedsiębiorca
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL) - Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia - Tak - http://bbn.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem - Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać: Elektronicznie - Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie
Adres: ComNet Jacek Kurkowski Morawica ul. Kielecka 38 26-026 Morawica
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne - Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL) – nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci FTTH
(traktu światłowodowego) na terenie Miasta i Gminy Morawica
Numer referencyjny: 1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny - Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części
lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań
) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem
zamówienia jest budowa sieci FTTH (traktu światłowodowego) na terenie Miasta i
Gminy Morawica o długości nie mniejszej niż 20000m na podstawie dokumentacji
projektowej i wskazanych przez Zamawiającego odcinkach i lokalizacjach. 2.
Przedmiot zamówienia obejmuje: a) roboty budowlane w zakresie budowy
kanalizacji teletechnicznej na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej
pomiędzy miejscowościami wskazanymi w pkt. 3) wraz z opłatą za nadzór
gestorów sieci uzbrojenia terenu, b) roboty budowlane w zakresie zawieszania

kabli światłowodowych napowietrznych na słupach NN (magistralnych,
rozdzielczych), c) roboty budowlane w zakresie montażu osprzętu do podwieszania
kabli światłowodowych na słupach NN (zawiesia odciągowe naprężające, zawiesia
przelotowe, mufy światłowodowe, stelaże zapasu kabla, skrzynki rozdzielcze), d)
roboty budowlane w zakresie wykonania spawów światłowodowych z pomiarem
sygnału, e) roboty budowlane w zakresie montażu kabla światłowodowego
przyłączeniowego wraz z osprzętem przyłączy budynków, f) zakupy i dostawy
materiałów budowlano – montażowych i osprzętu teletechnicznego niezbędnego do
budowy traktu światłowodowego we wskazanych lokalizacjach. 3. Teren objęty
inwestycją leży w województwie świętokrzyski, powiat kielecki, Miasto i Gmina
Morawica, w następujących lokalizacjach:  Morawica, ulice: Kielecka, Wolności,
Spacerowa, Parkowa, Złota, Diamentowa, Leśna, Wspólna, Ściegiennego, Łąkowa,
Kwiatowa, Pińczowska, Szkolna, Górnicza  Wola Morawicka, ulice: Tarnowska,
Podemłynie, Wapienna  Brudzów, ulice: Wichrowa, Starowiejska  Radomice,
Stara Wieś  Łabędziów, ulice: Sadowa, Długa, Radomicka 4. Wyszczególnienie
zakresu rzeczowego: 1) Kanalizacja kablowa – usługa budowlana, w tym: - budowa
kanalizacji kablowej z rur z tworzyw sztucznych: wytyczenie trasy kanalizacji,
wykonanie wykopu, wykonanie podsypki z przesianej ziemi, ułożenie rur wzdłuż
wykopu, połączenie rur złączkami, przeniesienie połączonego odcinka rur na dno
wykopu i ułożenie na przekładkach profilowych - budowa studni kablowej
rozdzielczej prefabrykowanej oraz z bloczków betonowych SK typ SK-1 oraz
SKR, typ SKR-1 – wytyczenie i wykonanie wykopu, ustawienie osadnika i
zabetonowanie dna studni, ustawienie i montaż elementów prefabrykowanych
studni w wykopie, osadzenie rur wspornikowych, osadzenie ramy i pokrywy,
osadzenie ucha do zaciągania kabla 2) Sieć światłowodowa – usługa budowlana, w
tym: - wciąganie rur, wciąganie kabla, budowa rurociągu – wciąganie kabli do
rurociągu kablowego lub kanalizacji wtórnej fi 32 i fi 40 metodą pneumatyczną
tłoczkową (otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni, ustawienie bębna z kablem na
stanowisku, montaż i demontaż urządzenia do wdmuchiwania kabla oraz
ustawienie sprężarki, podłączenie i uruchomienie sprężarki, wdmuchiwanie kabla,
pętlowanie kabla), badanie szczelności (otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni

lub odkopanie i zasypanie końców rur, zainstalowanie kapturków
termokurczliwych i zaworów wpustowo-kontrolnych, tłoczenie powietrza do rur i
sprawdzenie nadciśnienia, sprawdzenie nadciśnienia po 24 godz.), montaż złączy
rur redukcyjnych (otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni, dopasowanie i
połączenie końców rur, ułożenie złącza i rur w studni) , budowa rurociągu
kablowego fi 40 lub fi 32 – 1 rura (wytyczenie rowu kablowego, ręczny wykop i
zasyp rowu kablowego, wyrównanie dna rowu, wykonanie podsypki, ułożenie
zwojów rur na zwijakach i ustawienie zwijaków lub bębnów z rurami na
stanowisku roboczym, ułożenie rur polietylenowych) - montaż złączy
przelotowych, odgałęźnych, końcowych - montaż złączy przelotowych – pierwsze
włókno (otwarcie, wietrzenie i zamknięcie studni, rozwinięcie zapasów kabli i
wprowadzenie ich do samochodu montażowego, wmontowanie kabli do mufy
złączowej, zaprawienie końców kabli w mufie, ustawienie spawarki i spajanie
światłowodów, pomiary), montaż złączy przelotowych, odgałęźnych – każde
następne włókno (j.w.) - linie OTK napowietrzne – podwieszenie kabla na
podbudowie słupowej oraz montaż elementów do podwieszenia kabla
(podwieszenie krążków liniowych na słupach, zaciąganie kabla na krążki,
stopniowe lub jednorazowe rozwinięcie kabla wzdłuż linii, wkręcenie haków,
umocowanie wsporników, umocowanie zacisków słupowych, umocowanie
klamer), posadowienie słupa teletechnicznego do 10 m wysokości (wytyczenie
miejsce posadowienia słupa, wykopanie lub wywiercenie otworu pod słup,
posadowienie słupa w otworze, obsypanie i zagęszczenie oraz uporządkowanie
terenu wokół słupa), montaż skrzynki, puszki słupowej, słupka rozdzielczego
(montaż skrzynki rozdzielczej na słupie, wprowadzenie kabli z krążków do
skrzynki, zarobienie kabli w skrzynce/ słupku rozdzielczym, umocowanie i montaż
slitera optycznego, wykonanie spawu spawarką światłowodową, ułożenie krążków
na stelażu i zamocowanie skrzynki, sprawdzenie zamków) 3) Przeciski i przewierty
– usługa budowlana, w tym: - przecisk - wykonanie przecisku rurą HDPE do 18
metrów (wykopanie i zasypanie dołów dla stanowiska roboczego, montaż i
demontaż urządzenia przeciskowego, przeciskanie elementów drążących, łączenie
rur przepustowych, wciąganie rur przepustowych, uszczelnianie końców rur

przepustowych), - przewiert sterowany – wykonanie przewiertu sterowanego do 50
m/b, nie mniej niż 15 m/b, rura do 125 mm (przygotowanie terenu dla ustawienia
urządzenia wiertniczego, montaż i demontaż urządzenia do przewiertów
sterowanych, wiercenie i rozwiercanie otworów, łączenie rur przepustowych,
wciąganie rur przepustowych, uszczelnianie końców rur przepustowych) ,
wykonanie przewiertu sterowanego powyżej 50 m/b, rura do 125mm (j.w.) 4)
Kanalizacja – zakup materiałów, w tym: rama ciężka studni kablowej 1000x600
wzmocniona obetonowana, rama studni kablowej lekka stalowa zabetonowana, rura
RHDPEp fi 110x6,3, rura RHDPEp fi 125x7,1, studnia kablowa typ SKR-1,
studnia kablowa typ SKR-1 dzielona, słupek kablowy rozdzielczy SRP-50P, 5)
Rurociąg do kabli światłowodowych – zakup materiałów, w tym: rura RHDPE fi
40x3,7, taśma ostrzegawcza TO-OPT/25 „UWAGA KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”, złączka prosta PE fi 40mm, 6) Kable
światłowodowe – zakup materiałów, w tym: kabel optotelekomunikacyjny ADSSXOTKtsdD 12J, kabel optotelekomunikacyjny ADSS-XOTKtsdD 24J, kabel
optotelekomunikacyjny ADSS-XOTKtsdD 48J, kabel optotelekomunikacyjny
ADSS-XOTKtsdD 72J, kabel optotelekomunikacyjny Z-XOTKtsd 12J2B, kabel
optotelekomunikacyjny Z-XOTKtsd 48J2B, kabel optotelekomunikacyjny ADSS
XOTKtsdD 4J, osłona złącza switłowodowego FOSC-400 B4-S24-1-NNN, osłonka
spawu światłowodu FSP45, 7) Słupy – zakup materiałów, w tym: skrzynka zapasu
kabla optitel SZK-1/4, uchwyt odciągowy UOM/7 PA 07-250, stelaż kabla
liniowego SZ-3 na słup, wspornik odciągu WKS CASHS, klamra do taśmy
stalowej TSK/20 A 200, słup żelbetowy 10 m, taśma stalowa F 207/TSM/20-07.
Ilość materiałów należy przeliczyć na podstawie projektu budowlano –
wykonawczego sieci FTTH dla wskazanych w pkt. 3) lokalizacji i odcinków sieci.
5. Rurociąg teletechniczny należy układać zgodnie z warunkami wydanymi przez
decyzje zarządców dróg oraz właściwymi normami branżowymi określonymi w
projekcie budowlano – wykonawczym sieci FTTH, który stanowi załącznik 1 do
SIWZ*. Teren naruszony przez wykopanie wykopu liniowego należy przywrócić
do pierwotnego stanu. Kolizje z infrastrukturą podziemną, wjazdami, drogami,
torami kolejowymi itp. w miejscach budowy rurociągu należy wykonać metodą

przecisku pneumatycznego do 18m, a powyżej 18m metodą przewiertu
sterowanego. 6. Zawieszona na słupach linii elektroenergetycznych sieć
światłowodowa musi odpowiadać normom i wymaganiom określonym w projekcie
budowlano – wykonawczym sieci FTTH, który stanowi załącznik 1 do SIWZ.* 7.
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych
decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego
pozwalających na użytkowanie sieci telekomunikacyjnej oraz wykonanie projektu
powykonawczego dla całego terenu/wszystkich lokalizacji objętych inwestycją. 8.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych w projekcie „budowa sieci światłowodowej FTTH w Morawicy”
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.* *załącznik nr 1 zawiera informacje o
charakterze poufnym. Będzie udostępniany wykonawcom których wnioski o
dopuszczenie do udziału w postepowaniu zostaną pozytywnie zweryfikowane i
którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. Po wysłaniu informacji o wynikach
wstępnej kwalifikacji wykonawcy zobowiązani będą do złożenia oświadczenia o
zachowaniu poufności którego wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
(art. 37 ust.5 PZP)
II.5) Główny kod CPV: 45231600-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32562300-3
32562000-0
45230000-8
45232000-2
45232300-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: -, Waluta: -

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z
przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6
ustawy PZP, o wartości nie przekraczającej 40% wartości zamówienia.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną
udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia
zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
Wysokość wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych
zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia
podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-04-30
II.9) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: - jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia powinna
być nie mniejsza niż 500.000 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100)
Informacje dodatkowe Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
następujących dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunku: - dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną powyżej
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: - w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie roboty
budowlane polegające na budowie sieci FTTH, o wartości nie mniejszej niż
300.000 zł (słownie złotych : trzysta tysięcy 00/100) każda i długości
światłowodowej 10 km. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia wymagana ilość robót sumuje się. Uwaga: 1) każda z
wykazanych prac musi zawierać całkowity, w/w zakres robót, aby mogła być
uznana za robotę potwierdzającą spełnienie warunku udziału w postępowaniu; 2)
zamawiający kwalifikując wykonawców którzy zostaną zaproszeni do składania

ofert przyznawał będzie punkty (1 punkt za każdą dodatkową robotę budowlaną,
ponad wymagane dwie) opisaną powyżej – maksymalnie zamawiający przyzna 10
punktów. Oznacza to, że wykonawca który wykaże 12 i więcej robót otrzyma 10
pkt. - dysponuje minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych bez ograniczeń, które uprawniają do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem
budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą
telekomunikacyjną. Uprawnienia musza być zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych. (Samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. 2016r. poz 65; lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi
przepisami dotyczącymi uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do
świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa – tj. D.U. z
2016r. poz. 172 ). (1).Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową
realizację całości zadania ze strony Wykonawcy. Wykonawca winien zapewnić
pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osoby
posiadające uprawnienia budowlane w zakresie wymaganym przepisami prawa
budowlanego, obejmujące kierowanie robotami budowlanymi dla wszystkich
występujących w trakcie realizacji inwestycji prac budowlanych. Zamawiający
dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję w przypadku
posiadania odpowiednich uprawnień. - dysponuje minimum 1 osobą posiadającą
uprawnienia do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i

montażu oraz prac kontrolno – pomiarowych urządzeń, instalacji oraz sieci
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.
U. z dnia 21 maja 2003 r.) oraz z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
energetyczne (Dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 (tekst jednolity). UWAGA:
Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję w
przypadku posiadania odpowiednich uprawnień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego
zdolności technicznej, oraz w celu wstępnej kwalifikacji, wykonawca złoży wraz z
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: - Wykaz robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów- inne dokumenty. Z treści wykazu i dowodów potwierdzających
wykonanie robót musi wynikać spełnianie warunku, o którym mowa wyżej;
Zamawiający wezwie do uzupełnienia tego dokumentu wyłącznie w zakresie jaki
będzie konieczny do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Uzupełnieniu nie podlega dokument, który dotyczył będzie liczeniu punktów, o

którym mowa w treści Uwagi 2) (przyznawania punktów) Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających
spełnienie warunku dotyczącego zdolności zawodowej: - wykazu osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami. Z treści wykazu musi wynikać spełnianie warunku, o którym mowa
wyżej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.
24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne
podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu - Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji -Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca musi
dołączyć: 1) aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
2)aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ponadto Wykonawca złoży:
a) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu
lub /i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych).
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego,
albo notarialnie potwierdzonej kopii.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów- inne dokumenty. Z treści wykazu i dowodów potwierdzających
wykonanie robót musi wynikać spełnianie warunku dotyczącego zdolności
technicznej. Zamawiający wezwie do uzupełnienia tego dokumentu wyłącznie w
zakresie jaki będzie konieczny do potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postępowaniu. Uzupełnieniu nie podlega dokument, który dotyczył będzie liczeniu
punktów, o którym mowa w treści Uwagi 2) (dotyczącej przyznawanie punktów)
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie:
15.000,00zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) przed upływem terminu
składania ofert. (wadium wnoszone jest wraz w ofertą)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 5
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 5
Maksymalna liczba wykonawców 20

Kryteria selekcji wykonawców:
Każdy z wykonawców który złoży wniosek i wstępnie spełniał będzie warunki
udziału w postępowaniu będzie miał przyznawane punkty w oparciu o informacje
zawarte w dołączonym do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
wykazie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentówinne dokumenty. Z treści wykazu i dowodów potwierdzających wykonanie robót
musi wynikać spełnianie warunku dotyczącego zdolności technicznej.
Zamawiający wezwie do uzupełnienia tego dokumentu wyłącznie w zakresie jaki
będzie konieczny do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Uzupełnieniu nie podlega dokument, który dotyczył będzie liczeniu punktów w
ramach kryterium selekcji. Uwaga: 1) każda z wykazanych prac musi zawierać
całkowity, w/w zakres robót, aby mogła być uznana za robotę potwierdzającą
spełnienie warunku udziału w postępowaniu; 2) zamawiający kwalifikując
wykonawców którzy zostaną zaproszeni do składania ofert przyznawał będzie
punkty (1 punkt za każdą dodatkową robotę budowlaną, ponad wymagane dwie) –
maksymalnie zamawiający przyzna 10 punktów. Oznacza to, że wykonawca który
wykaże 12 i więcej robót otrzyma 10 pkt.
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie dotyczy
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów: nie dotyczy
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie
aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena brutto
60,00
Doświadczenie kierownika budowy 30,00
Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp (przetarg nieograniczony) - Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem – nie dotyczy
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji – nie dotyczy

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
dotyczy
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nie
dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego – nie dotyczy
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu: nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania: nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie dotyczy
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego – nie dotyczy
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania,
którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna – nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: nie
dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej: nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: nie
dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: nie
dotyczy
Czas trwania: nie dotyczy
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie dotyczy
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji
elektronicznej: nie dotyczy
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: nie dotyczy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo
wzór umowy: nie dotyczy
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
wykonawcy, w szczególności w poniższych przypadkach i w okolicznościach
określonych art.144 ust.1 Pzp.: 1) Terminu wykonania umowy, w przypadku
zaistnienia okoliczności, na które Strony umowy nie miały wpływu (w tym również
w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej, sytuacji,
których nie dało się przewidzieć, które mają wpływ na termin realizacji i są

niezależne od stron umowy). Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić
wyłącznie

na

uzasadniony/zaakceptowany

przez

zamawiającego

wniosek

wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany terminu; w szczególności zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku: a)
wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie
zamówienia podstawowego, b) wystąpienia konieczności wykonania robót
zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących
przedmiotem umowy, c) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej
koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub
wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin
wykonania umowy, d) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót,
objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań
technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy, e)
wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy
Stron umowy, f) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie
dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn
niezawinionych przez wykonawcę, g) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu
określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji
państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi
odpowiedzialność, h) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub
technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania
umowy zgodnie z jej postanowieniami, i) wystąpienia zdarzenia losowego mającego
charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami. W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością
zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, wykonawca zobowiązany jest
do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z
wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w
formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez

strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna
zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 2) Osób realizujących przedmiot
zamówienia pod warunkiem posiadania przez te osoby, co najmniej takich samych
uprawnień/kwalifikacji/doświadczenia, co dana osoba wykazana na etapie składania
ofert, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności/pełnienia
funkcji (taka zmiana nie wymaga aneksu). 3) Zmiana podwykonawców, w tym
podwykonawców na zasobach, których wykonawca opierał się wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca
wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ
(taka zmiana nie wymaga aneksu). 4) Ograniczenia przedmiotu zamówienia w
szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub
znacznie utrudniających prowadzenie robót oraz w przypadku, kiedy zamawiający
nie mógł takiej sytuacji przewidzieć, taka zmiana powodować będzie zmniejszenie
wynagrodzenia wykonawcy o wartość robót wyłączonych z realizacji. 5)
Wprowadzenie przez wykonawcę podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie
wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego
podwykonawcy z zamawiającym i treści umowy z nim zawartej przez wykonawcę
(taka zmiana nie wymaga aneksu). 6) Sposobu spełnienia świadczenia np.
zastosowanie rozwiązań zamiennych, takich, które nie spowodują rozszerzenia
przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego
realizacji

poprzez

zastosowanie

materiałów

równoważnych.

7)

Zmiana

harmonogramu, – jeżeli zaistnieją okoliczności, na które strony umowy nie miały
wpływu przy dołożeniu należytej staranności, powodujące koniczność takiej zmiany
(taka

zmiana

nie

wymaga

aneksu

do

umowy).

8)

Zmiana

produktów/materiałów/urządzeń – pod warunkiem, że nie będą gorsze niż te
wskazane w dokumentacji oraz gwarantować będą zachowanie parametrów i
funkcjonalności opisanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca
w

tym

przypadku

musi

produkty/materiały/urządzenia

wykazać,
spełniają,

że

oferowane

wymagania

przez

niego

określone

przez

Zamawiającego oraz uzyskać zgodę zamawiającego na taką zmianę. Wprowadzona
zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót i obniżyć ich trwałości,

estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia
robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. Taka zmiana nie wymaga aneksu do
umowy. W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany
umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z
wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w
formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez
strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna
zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. Zmiana do umowy w sprawie
zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją
nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli
dotyczy):
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych w projekcie „budowa sieci światłowodowej FTTH w Morawicy”
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.* *załącznik nr 1 zawiera informacje o
charakterze poufnym. Będzie udostępniany wykonawcom których wnioski o
dopuszczenie do udziału w postepowaniu zostaną pozytywnie zweryfikowane i
którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. Po wysłaniu informacji o wynikach
wstępnej kwalifikacji wykonawcy zobowiązani będą do złożenia oświadczenia o
zachowaniu poufności którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. (art. 37 ust.5
PZP)
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Po wysłaniu informacji o wynikach wstępnej kwalifikacji wykonawcy zobowiązani
będą do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności którego wzór stanowi
załącznik nr 9 do SIWZ

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-08-07, godzina: 15:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu - polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Publiczne otwarcie wniosków nastąpi w dniu 7.08.2018 r. o godzinie 15:15, w
siedzibie zamawiającego: COMNET; Ul. Kielecka 38; 26-026 Morawica Otwarcie
wniosków jest jawne. Wykonawcy oraz osoby zainteresowane mogą uczestniczyć
w otwarciu ofert. 5. Termin na składanie ofert zamawiający wyznaczy
wykonawcom zaproszonym do ich składania w wysłanym do tych wykonawców
zaproszeniu. Wykonawcy w wyznaczonym terminie zobowiązani będą do złożenia
oferty i wniesienia wadium.

