
 

 
 
 

 

 

Ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym 

 

Zamawiający: EXPRO sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-411), ul Nad 

Strugą 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie 

Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy, KRS Nr. 0000018416, NIP: 6772176570, Regon: 

356321398 wysokość kapitału zakładowego: 1.835.000 zł 

 

ogłasza 

postępowanie konkurencyjne, którego przedmiotem jest 

zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie  sieci dostępu do 

szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w powiecie 

krośnieńskim, gminie Rymanów, miejscowościach: Łazy, Zmysłówka, 

Głębokie, Bałucianka, Królik Polski, Posada Górna, Rymanów Zdrój, 

Wisłoczek, Puławy, Wróblik Królewski, Rudawka Rymanowska, a w 

szczególności:  

1. Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci NGA (w 

tym uruchomienie co najmniej 600 użytkowników końcowych) 

2. Dostawa sprzętu aktywnego wraz z montażem i uruchomieniem (w 

tym uruchomienie co najmniej 600 urządzeń u użytkowników 

końcowych)  

w ramach projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w powiecie 

krośnieńskim” wpisanego na listę projektów rekomendowanych do 

wsparcia w wyniku naboru wniosków w trybie konkursowym 

przeprowadzonego do Działania II.1. „Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-

2013 

 

Część I: Opis przedmiotu postępowania konkurencyjnego: 



 

 
 
 

 

 

Celem zadania jest zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie  sieci 

dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w technologii FTTH w 

miejscowościach: Łazy, Zmysłówka, Głębokie, Bałucianka, Królik Polski, 

Posada Górna, Rymanów Zdrój, Wisłoczek, Puławy, Wróblik Królewski, 

Rudawka Rymanowska w powiecie krośnieńskim, obejmujących zasięgiem 

co najmniej 1000 gospodarstw domowych. Sieci te należy połączyć z 

punktem agregującym ruch (OLT) w miejscowości Wróblik Szlachecki i 

podłączyć go do Szerokopasmowej Sieci Polski Wschodniej (SSPW) 

województwa podkarpackiego.  Efektem ma być uruchomienie minimum 

600 urządzeń u użytkowników końcowych umożliwiających dostęp do 

Internetu z prędkością 30 Mbit/s. 

Zadanie obejmuje budowę niezbędnej infrastruktury sieci FTTH w wyżej 

wymienionych miejscowościach, zawierającej elementy pasywne takie jak 

np.: kanalizacja teletechniczna, mikrokanalizacja, kable światłowodowe, 

przełącznice, złącza, studnie, zasobniki. Zadanie obejmuje również 

przygotowanie lokalizacji węzłów telekomunikacyjnych, ewentualna 

adaptacja oraz wyposażenie w odpowiednie instalacje pomieszczeń lub 

instalację szaf zewnętrznych, które będą pełniły funkcję węzłów 

telekomunikacyjnych (między innymi w systemy alarmowe, systemy 

sygnalizacji i wykrywania pożaru, klimatyzacji). Obejmie również dostawę 

i uruchomienie urządzeń aktywnych wraz zakończeniami sieciowymi dla 

sieci FTTH, dostawę i uruchomienie urządzeń dla węzła agregującego ruch, 

dołączenie sieci FTTH do tego węzła oraz podłączenie tak powstałej sieci 

do sieci regionalnej SSPW w województwie podkarpackim. Obejmuje 

również dostawę systemu nadzoru i uruchomienie zaoferowanej liczby 

użytkowników końcowych. 

 

 

 



 

 
 
 

 

Część II: Zakres prac: 

Wstępna Koncepcja 

Do Oferty powinna zostać dołączona (w formie papierowej oraz 

elektronicznej)  Wstępna Koncepcja sieci dostępowej NGA w technologii 

FTTH w miejscowościach: Łazy, Zmysłówka, Głębokie, Bałucianka, Królik 

Polski, Posada Górna, Rymanów Zdrój, Wisłoczek, Puławy, Wróblik 

Królewski, Rudawka Rymanowska, w gminie Rymanów w powiecie 

krośnieńskim.  

Proponowane sieci FTTH w przedmiotowych miejscowościach mogą być 

realizowane w topologii punkt – punkt lub xPON lub rozwiązanie 

mieszane xPON i Punkt – Punkt. Wybudowane sieci FTTH powinny 

zapewnić użytkownikom końcowym  przepływności większe lub równe 30 

Mb/s do urządzenia OLT. W umieszonej poniżej tabeli są podane 

oczekiwane minimalne liczby użytkowników końcowych będących w 

zasięgu sieci FTTH oraz minimalne liczby użytkowników przyłączonych do 

sieci  w poszczególnych miejscowościach. 

Liczby z kolumny 5 i 6 winny być przedstawione we Wstępnej Koncepcji i 

być nie niższe niż przedstawione w powyższej tabeli. 

Na etapie projektowania powinny być przedstawione do Zamawiającego 

listy adresowe dla zaoferowanych liczb z kolumny 5. Po trzech 

miesiącach Zamawiający  wskaże z przedstawionych list  adresy 

użytkowników końcowych (w liczbach wskazanych w kolumnie 6), 

których należy przyłączyć do sieci oraz  zainstalować i uruchomić u nich 

zakończenia abonenckie.   

 

 



 

 
 
 

 

Tabela: Minimalne liczby gospodarstw domowych/użytkowników 

końcowych dla poszczególnych miejscowości jakie winny spełniać 

realizowane w nich sieci FTTH.  

  Powiat Gmina Miejscowość Liczba 
gospodarstw 

domowych/uż
ytkowników 

końcowych w 
zasięgu sieci 

Liczba 
przyłączonych 

gospodarstw 
domowych/uży

tkowników 
końcowych 

Lp. 2 3 4 5 6 

1 krośnieński Rymanów Łazy 25 15 

2 krośnieński Rymanów Zmysłówka 25 15 

3 krośnieński Rymanów Głębokie 25 15 

4 krośnieński Rymanów Bałucianka 25 15 

5 krośnieński Rymanów Królik Polski 100 60 

6 krośnieński Rymanów 
Posada 

Górna 
215 130 

7 krośnieński Rymanów 
Rymanów 

Zdrój 
185 110 

8 krośnieński Rymanów Wisłoczek 65 40 

9 krośnieński Rymanów Puławy 100 60 

10 krośnieński Rymanów 
Wróblik 

Królewski 
100 60 

11 krośnieński Rymanów 
Rudawka 

Rymanowsk

a 

135 80 

    
1000 600 

 

 

We Wstępnej Koncepcji należy przedstawić przewidywane zakresy prac a 

w szczególności: 



 

 
 
 

 

a) liczbę gospodarstw domowych/użytkowników końcowych w zasięgu 

sieci oraz liczbę przyłączonych gospodarstw domowych/użytkowników 

końcowych, nie mniejsze niż wskazane w kolumnach 5 i 6 powyższej 

tabeli;  

b) topologię i technologię sieci FTTH w miejscowościach wskazanych w 

kolumnie 4 powyższej tabeli, proponowane przez Oferenta, wraz z 

uzasadnieniem wyboru wskazanych  topologii i technologii; 

c) lokalizację węzła/węzłów agregujących ruch sieci FTTH (OLT), do 

którego/których mają być dołączone sieci FTTH opisane w pkt. b 

powyżej; 

d) sposób podłączenia OLT do SSPW w miejscowości Wróblik Szlachecki 

(SSPW w województwie podkarpackim); 

e) topologię i technologię połączeń sieci FTTH w miejscowościach 

wskazanych w kolumnie 4 powyższej tabeli do węzła OLT, proponowane 

przez Oferenta, wraz z uzasadnieniem wyboru wskazanej topologii i 

technologii; 

f) szacunkowe długość budowanej kanalizacji/ rurociągów kablowych; 

g) szacunkowe długość budowanej sieci światłowodowej; 

h) szacunkowe długości/liczby wykorzystywanej obcej infrastruktury 

(kmotwory, kmpary, słupy itp.) i/lub przewidywany wykaz usług obcych  

operatorów (teletransmisja, dostęp do Internetu itp.); 

i) wykaz urządzeń wraz z opisem, w tym terminali końcowych; 

j) konfiguracje sprzętowe oraz opisy oferowanych urządzeń, pozwalające 

je jednoznacznie zidentyfikować; 

k) system nadzoru nad elementami sieci i usługami wraz z opisem; 

l) przewidywane koszty wykorzystania obcej infrastruktury i/lub usług w 

okresie 5 lat;  

m) warunki serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w 

odniesieniu do elementów pasywnych, sprzętu aktywnego i systemu 

nadzoru. 

n) spis dokumentów (np. Normy Zakładowe TP, Instrukcje T- 01 i T – 02) 

będących podstawą do  wykonania elementów sieci. 

 



 

 
 
 

 

 

Podstawowy zakres prac 

1. Zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie: 

a. sieci FTTH w miejscowościach zgodnych z tabelą powyżej dla 

zaoferowanej liczby użytkowników końcowych (będących w 

zasięgu oraz przyłączonych): 

i. części pasywnej sieci FTTH, 

ii. części aktywnej sieci FTTH, 

iii. uruchomienie wskazanej w kolumnie 6 liczby zakończeń 

sieciowych; 

b. węzła/węzłów OLT, do którego/których mają być dołączone ww. 

sieci FTTH; 

c. systemu nadzoru i zarządzania elementami sieci oraz 

użytkownikami końcowymi – usługami; 

d. połączenia ww. sieci FTTH z węzłem OLT; 

e. przyłączenia OLT do dostawców usług hurtowych. 

2. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym paszportyzacji 

elementów sieci umożliwiającej w prosty sposób implementacje danych 

w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej, 

zwanym dalej SIIS 

 

Zakłada się instalację w miejscowości Wróblik Szlachecki węzła OLT 

agregującego ruch oraz jego połączenie w miejscowości Wróblik 

Szlachecki z dostawcą usług hurtowych SSPW w województwie 

podkarpackim. Oferent może zaproponować większą liczbę połączeń lub 

innego dostawcę usług hurtowych jeśli to będzie bardziej korzystne 

businessowo.    

 

Najeży zaproponować i zrealizować połączenia przedmiotowych sieci 

FTTH do OLT. W przypadku ich realizacji z wykorzystaniem obcej 

infrastruktury (włókna światłowodowe, otwory kanalizacji itp.) lub usług 



 

 
 
 

 

(transmisja) należy podać koszty ich wykorzystania w okresie 5 lat.  

 

Na każdym etapie zadania zakłada się wykorzystanie infrastruktury i 

usług budowanej aktualnie sieci SSPW w województwie podkarpackim. 

 

Szczegółowy zakres prac 

1. Zakres prac koniecznych do wykonania w ramach zaprojektowania 

pasywnej infrastruktury sieci NGA na terenie powiatu krośnieńskiego 

będzie obejmował w szczególności: 

a) zaprojektowanie telekomunikacyjnych sieci światłowodowych FTTH, tak 

by w ich zasięgu były zaoferowane ilości użytkowników końcowych nie 

mniejsze niż podane w tabeli powyżej oraz przyłączenie zaoferowanej 

liczby użytkowników końcowych nie mniejszą niż podana w powyższej 

Tabeli;  

b) wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych kanalizacji 

teletechnicznej, sieci światłowodowej, posadowienia szaf lub adaptację 

pomieszczeń na potrzeby węzłów telekomunikacyjnych – w tym 

opracowanie lub aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych; 

c) uzyskanie warunków na wykonanie przyłączy energetycznych do węzłów 

sieci, wykonanie projektów przyłączy i projektów rozprowadzenia 

zasilania w węzłach sieci oraz projektów zasilania awaryjnego; 

d) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem oświadczeń, uzgodnień, 

opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia procesu inwestycyjnego; 

e) wykonanie dokumentacji powykonawczej sieci światłowodowej oraz 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

f) Uwzględnienie przy projektowaniu  zaproponowanej Koncepcji Wstępnej. 

2. Wykonanie pasywnej infrastruktury szerokopasmowej będzie obejmowało 

w szczególności: 

a) wybudowanie kanalizacji teletechnicznej (rurociągów 

telekomunikacyjnych, studni kablowych itp.); 

b) zabudowanie rurociągów kablami światłowodowymi; 



 

 
 
 

 

c) wybudowanie kabli doziemnych, w istniejącej kanalizacji lub 

napowietrznych; 

d) wykonanie zakończeń kabli na przełącznicach w węzłach, szafkach i w 

lokalach użytkowników końcowych (dla ilości zaoferowanych w kolumnie 

6 powyższej tabeli); 

e) wybudowanie zewnętrznych węzłów dystrybucyjnych (szaf) lub adaptację 

pomieszczeń dla węzłów zlokalizowanych w budynkach; 

f) wyposażenie węzłów w osprzęt pasywny (przełącznice światłowodowe, 

szafki 19”, skrzynie zapasu kabla itp.); 

g) wykonanie przyłączy energetycznych zgodnie z uzyskanymi warunkami, 

wykonanie instalacji elektrycznej rozprowadzającej zasilanie w węzłach, 

wykonanie uziemienia oraz zapewnienie zasilania awaryjnego; 

h) uwzględnienie przy wykonaniu pasywnej infrastruktury szerokopasmowej 

warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych w Polsce 

oraz norm i instrukcji branżowych/ zakładowych. Oferent powinien 

przedstawić spis dokumentów na których będzie się opierał wykonując 

elementy sieci. Zamawiający proponuje np. Normy Zakładowe TP, 

Instrukcje T- 01 i T – 02; 

i) wykonanie badań wyspecyfikowanych w warunkach odbioru robót; 

3. dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych, węzłów i systemu 

nadzoru; 

4. połączenie sieci FTTH do urządzeń agregujących ruch; 

5. konfiguracja całej sieci; 

6. uruchomienie terminali końcowych (w zaoferowanej liczbie) i konfigurowanie 

dla nich usług w ramach sieci pokazanej na rysunku 1; 

7. wykonanie przyłączenia sieci do sieci SSPW województwa podkarpackiego; 

8. paszportyzacja sieci. 

 

 

Zamawiający zakłada iż zadanie może zostać zrealizowane poprzez: 

budowę nowych odcinków sieci światłowodowej, budowę nowej 

kanalizacji, wykorzystanie już istniejącej infrastruktury, kanalizacji, 



 

 
 
 

 

podbudowy słupowej włókien światłowodowych, w szczególności SSPW w 

województwie podkarpackim.  

 

Połączenia funkcjonalne budowanych sieci FTTH, lokalizacja węzłów 

planowanych do budowy, oraz wymagania Zamawiającego dotyczące 

przedmiotu zamówienia pokazane zostały na Rysunku 1. Połączenia sieci 

FTTH do punktu agregującego ruch  mogą być zrealizowane w dowolny 

sposób, tj. poprzez: budowę nowej sieci światłowodowej, wykorzystanie 

istniejącej infrastruktury lub łączy teletransmisyjnych pod warunkiem, że 

przepływności abonenta końcowego z punktu agregującego ruch będzie 

nie mniejsze niż 30 Mbit/s. 

 

 
Rysunek 1 Planowana sieć NGA w gminie Rymanów 



 

 
 
 

 

Dostarczony sprzęt aktywny powinien odpowiadać proponowanej 

technologii realizacji sieci FTTH i sposobu ich dołączenia do punktu 

agregującego ruch. 

Zamawiający wymaga aby całość dostarczanego sprzętu aktywnego i 

oprogramowania pochodziła z autoryzowanego kanału sprzedaży. 

 

Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. 

wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich 

dostarczeniem) oraz by nie były używane. 

 

Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było 

oprogramowaniem w wersji aktualnej. 

 

Ze względu na pożądaną pełną kompatybilność, dostarczane w ramach 

poszczególnych grup funkcjonalnych urządzenia, w tym zakończenia 

sieciowe, powinny pochodzić od jednego producenta. W przypadku 

oferowania urządzeń różnych producentów, należy dostarczyć 

oświadczenia ich producentów o pełnej wzajemnej kompatybilności oraz 

oświadczenia producentów o współpracy ich autoryzowanych placówek 

serwisowych w zakresie usuwania problemów powstających na styku 

rozwiązań. 

Oferowana liczba zakończeń sieciowych powinna być większa o 2-5% w 

stosunku do zaoferowanej liczby przyłączonych użytkowników końcowych. 

 

Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o 

świadczenia gwarancyjne producentów w okresie wymaganym w 

niniejszym ogłoszeniu. 

 

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę okresu gwarancji nie 

krótszego niż 36 miesięcy na dostarczony i zamontowany sprzęt aktywny. 



 

 
 
 

 

 

Ostateczny termin wykonania zamówienia: do 30 września 2015 r.  

 

Część III: Opis procedury postępowania konkurencyjnego: 

 

Postępowanie konkurencyjne nie jest prowadzone w trybie Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.  

 

Procedura postępowania konkurencyjnego ma charakter procedury 

otwartej z elementami negocjacyjnymi. 

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym, z 

uwzględnieniem art. 701 i art. 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku – Kodeks cywilny, zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, 

efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy 

dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w 

celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze 

Wykonawcy. 

 

Postepowanie jest prowadzone w dwóch etapach: 

1. pierwszy etap jest zakończony złożeniem oferty wstępnej 

2. drugi etap jest zakończony złożeniem oferty ostatecznej. 

 

Oferta wstępna oraz oferta ostateczna składane są przez Oferenta na tym 

samym wzorze Oferty, załączonym do niniejszego ogłoszenia. 

Oferent kwalifikuje się do pierwszego etapu postępowania 

konkurencyjnego poprzez złożenie prawidłowej oferty wstępnej wraz z 

załącznikami, zgodnej z postanowieniami niniejszego ogłoszenia.  

Po złożeniu oferty wstępnej przez Oferentów, Zamawiający przeprowadzi 

rozmowy z każdym Oferentem odrębnie – mające na celu 



 

 
 
 

 

doprecyzowanie, wyjaśnienie kwestii technicznych, technologicznych itp. 

proponowanej przez Oferenta Wstępnej Koncepcji wykonania zamówienia  

Następnie Zamawiający zaprosi Oferentów do składania ofert 

ostatecznych, które mogą zawierać: zmodyfikowaną ofertę wstępną (w 

części dt. opisu kryteriów) oraz zmodyfikowaną - uzupełnioną Wstępną 

Koncepcję  - w zakresie omawianym podczas spotkania. 

Oferent kwalifikuje się do drugiego etapu postepowania konkurencyjnego 

poprzez złożenie prawidłowej oferty ostatecznej zgodnej z 

postanowieniami niniejszego ogłoszenia.  

 

Do drugiego etapu zostaną dopuszczeni wyłączni Oferenci biorący udział w 

pierwszym etapie postępowania. 

 

Przed podpisaniem Umowy na zaprojektowanie, wybudowanie i 

uruchomienie  sieci dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA w 

technologii FTTH w powiecie rzeszowskim, gminie Rymanów, 

miejscowościach: Łazy, Zmysłówka, Głębokie, Bałucianka, Królik Polski, 

Posada Górna, Rymanów Zdrój, Wisłoczek, Puławy, Wróblik Królewski, 

Rudawka Rymanowska, w ramach projektu pn. „Budowa sieci 

szerokopasmowej w powiecie krośnieńskim” wpisanego na listę projektów 

rekomendowanych do wsparcia w wyniku naboru wniosków w trybie 

konkursowym przeprowadzonego do Działania II.1. „Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej 2007-2013, (Umowa), Oferent zobowiązany jest do 

przedstawienia dokumentów wymaganych niniejszym ogłoszeniem.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego ogłoszenia oraz 

warunków postępowania konkurencyjnego – w każdym czasie 

 



 

 
 
 

 

Zamawiający zastrzega sobie również prawo odstąpienia (odwołania) lub 

unieważnienia niniejszego postępowania konkurencyjnego bez wyłonienia 

Wykonawcy i bez podawania przyczyn. 

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług 

w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

 

Oferenci nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek 

roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w 

związku z niniejszym ogłoszeniem, w tym z tytułu poniesionych przez nich 

kosztów i szkód, w szczególności w przypadku zmiany niniejszego 

ogłoszenia, zmiany warunków postępowania konkurencyjnego, odstąpienia 

(odwołania) lub unieważnienia przez Zamawiającego postępowania, 

wyboru innego Wykonawcy, lub nie zawarcia Umowy.  

 

Wykonawca wyłoniony w wyniku niniejszego postępowania zostanie 

ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego. Dodatkowo 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników 

postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez 

dokonania wyboru. 

 

  

Część IV: Kryteria oceny ofert: 

   

1. Cena –  60% 

 

 Najniższa cena oferty spośród ofert złożonych  

Cena = …………………………………………………………………. x 100% 

   Cena oferty ocenianej 

 



 

 
 
 

 

2. Termin zapłaty – 10% 

 

   Termin zapłaty w ofercie ocenianej 

Termin zapłaty = ……………………………………………………………… x 100% 

Najdłuższy termin zapłaty spośród ofert złożonych 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że termin zapłaty winien wynosić minimum 30 dni 

od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.  

  

3. Liczba HP – 30% 

 

Liczba HP = ……………………………………………………………… x 100% 

Największa liczba HP spośród złożonych ofert 

 

 

HP – liczba gospodarstw domowych w zasięgu sieci 

 

 

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą 

sumę punktów z powyższych kryteriów.  

 

Część V: Warunki udziału w pierwszym etapie postępowania: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają 

łącznie następujące warunki: 

 



 

 
 
 

 

1. Nie są powiązani z Zamawiającym w rozumieniu art. 6c Ustawy z dnia z 

dnia 9 listopada 2000 roku. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości,  

2. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, 

3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4. Sytuacja ekonomiczna Oferenta gwarantuje wykonanie zamówienia.  

 

Ad. 1 

Warunek uważa się za spełniony jeżeli Oferent nie jest powiązany z 

Zamawiającym osobowo ani też kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Oferentem z 

Zamawiającym, polegające na: 

  1)   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej; 

  2)   posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; 

  3)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika; 

  4)   pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który 

może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze 

przez Zamawiającego Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w 

związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć stosowne 

oświadczenie, którego treść zamieszczona jest w treści Oferty. 

Ad.2 

Warunek uważa się za spełniony jeżeli Oferent dostarczy Zamawiającemu 

opis działalności firmy oraz wykaże, że w okresie 3 lat, lub jeżeli jego 

okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał prace w zakresie: 



 

 
 
 

 

projektowania, budowania lub serwisowania sieci telekomunikacyjnych, o 

łącznej wartości co najmniej 500 000  zł (pięćset tysięcy złotych).  

 

W przypadku składania Ofert przez konsorcjum firm: 

 każdy podmiot biorący udział w konsorcjum, zobowiązany jest przedstawić  

opis działalności swojej firmy, 

 warunek polegający na wykazaniu iż Oferent wykonał prace w zakresie: 

projektowania, budowania lub serwisowania sieci telekomunikacyjnych o 

łącznej wartości co najmniej 500 000  zł (pięćset tysięcy złotych), może być 

spełniony łącznie przez podmioty tworzące konsorcjum. 

 

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy wraz z Ofertą złożyć dokument – 

opis działalności firmy oraz złożyć stosowne oświadczenie, którego treść 

zamieszczona jest w treści Oferty  

Ad.3 

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Oferent dysponuje osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, w szczególności: 

a. co najmniej jedną  osobą do projektowania sieci telekomunikacyjnych, która 

wykaże się posiadaniem uprawnień do projektowania w zakresie  

telekomunikacji lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami 

budowlanymi;  

b. co najmniej jedną osobę do kierowania robotami telekomunikacyjnymi, 

która wykaże się posiadaniem uprawnień budowlanych w specjalności 

telekomunikacyjnej do kierowania robotami budowlanymi związanymi z 

obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji  wraz z infrastrukturą 

telekomunikacyjną bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi 

uprawnieniami budowlanymi 

c. co najmniej jedną  osobą do kierowania robotami ogólnobudowlanymi – 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane;  



 

 
 
 

 

d. co najmniej jedną osobą do projektowania i kierowania robotami 

elektrycznymi – posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i 

kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane.  

 

W przypadku składania Ofert przez konsorcjum firm warunek ten może 

być spełniony łącznie przez podmioty tworzące konsorcjum. 

 

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć stosowne oświadczenie 

którego treść zamieszczona jest w treści Oferty.  

 

Ad.4  

Warunek uważa się za spełniony jeżeli Oferent wykaże, że posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.  

W przypadku składania ofert przez konsorcjum firm warunek 

przedstawienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej może być 

spełniony łącznie przez podmioty tworzące konsorcjum lub przez co 

najmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum. 

 

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy wraz z Ofertą złożyć stosowne 

oświadczenie, którego treść zamieszczona jest w treści Oferty. 

 

Część VI: Dokumenty, które należy złożyć w terminie składania 

oferty wstępnej w pierwszym etapie postepowania: 

 

Ofertę wstępną zawierającą m.in. wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia, wraz z wszystkimi załącznikami: 

a. Wstępną Koncepcją;  



 

 
 
 

 

b. dokumentem potwierdzającym umocowanie do podpisania oferty  

lub do podpisania Oferty i zawarcia Umowy. 

c. opisem działalności firmy  

Część VII: Dokumenty, które należy złożyć w terminie składania 

oferty ostatecznej w drugim etapie postepowania: 

Ofertę ostateczną zawierającą m.in. wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia, wraz z wszystkimi załącznikami: 

a. Wstępną Koncepcją; 

b. dokumentem potwierdzającym umocowanie do podpisania oferty lub 

do podpisania oferty i zawarcia Umowy. 

 

Część VIII: Dokumenty, które Wykonawca wyłoniony w wyniku 

postępowania konkurencyjnego zobowiązany jest przedstawić co 

najmniej na dwa dni przed podpisaniem Umowy:  

a. aktualny odpis z rejestru Krajowego Rejestru Sądowego lub 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;  

b. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 

lub zaświadczenie, 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 terminem 

podpisania Umowy; 

c. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 podpisania Umowy. 



 

 
 
 

 

d. Na potwierdzenie opisanego w Części V pkt 2 warunku udziału w 

postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia należy 

przedstawić wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu podpisania Umowy a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów, określających, czy prace te zostały 

wykonane w sposób należyty. 

e. Na potwierdzenie opisanego w Części V pkt.3  warunku udziału w 

postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia należy  wskazać osoby, którymi dysponuje 

Wykonawca, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji 

zawodowych. 

f. Na potwierdzenie opisanego w Części VI pkt. 4 warunku udziału w 

postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć dokument polisy, lub inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na kwotę nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł.  

 

W przypadku konsorcjum firm: 

 dokumenty, o których mowa w pkt. a-c, składane są dla każdego podmiotu 

tworzącego konsorcjum,  

 dokumenty, o których mowa w pkt. d-f, składane są dla danego podmiotu 

tworzącego konsorcjum, który spełnia opisany warunek,  lub dla wszystkich 

podmiotów tworzących konsorcjum, jeśli spełniają dany warunek łącznie  

 

 

 



 

 
 
 

 

Dokumenty, o których mowa w Części VIII pkt. a, b, c i f składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, natomiast dokumenty o 

których mowa w Części VIII pkt. d i e składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

 

 

Część IX: Zawarcie Umowy: 

 

Po wyłonieniu Wykonawcy, Zamawiający i Wykonawca przystąpią do 

podpisania Umowy, uwzględniającej wszystkie warunki zawarte w złożonej 

przez Wykonawcę ofercie ostatecznej. Umowa zostanie zawarta w terminie 

do 14 dni od poinformowania Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania 

konkurencyjnego. Brak podpisania Umowy w powyższym terminie 

skutkować będzie podpisaniem Umowy z Oferentem, który złożył 

najkorzystniejszą, po Wykonawcy, ofertę ostateczną. Powyższa procedura 

może być powtarzana z  kolejnymi Oferentami, w przypadku braku 

podpisania stosownej Umowy.  

 

Część X Pozostałe informacje:  

 

Termin składania ofert wstępnych został wyznaczony do dnia 15 

września  2014 r. do godz. 15.00 (decyduje data dostarczenia 

oferty wstępnej do Zamawiającego).  

 

Miejsce składania ofert: ul. Nad Strugą 7, 31-411 Kraków  

 

Termin składania ofert ostatecznych zostanie wyznaczony przez 

Zamawiającego, nie później niż w ciągu 21 dni od terminu składania ofert 

wstępnych. Informacja o terminie składania ofert ostatecznych zostanie 



 

 
 
 

 

opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana do 

Oferentów drogą mailową. 

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni  

 

Informacje dodatkowe: 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę wstępną i jedną 

ofertę ostateczną. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w 

niniejszym ogłoszeniu 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Oferenta lub w przypadku konsorcjum firm – 

osoby upoważnione przez wszystkie podmioty biorące udział w 

konsorcjum. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(-

ych) status prawny Oferenta(-ów) lub 

pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 

Oferenta(-ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty 

wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 

osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących Ofertę musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że 

jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z odpisu 

odpowiedniego dokumentu określającego status prawny Oferenta 

(rejestru/ewidencji) wówczas do Oferty należy dołączyć oryginał 

lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię 

dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 

Oferenta. 

5) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 

złożeniem Oferty.  



 

 
 
 

 

6) Podpisy nieczytelne powinny zostać opatrzone pieczęcią 

umożliwiającą identyfikację (w sposób niezmieniający zakresu 

umocowania), bądź do Oferty powinna zostać załączona karta 

wzorów podpisów. 

2. Forma Oferty- zalecenia porządkowe. 

1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w 1 

egzemplarzu, mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz 

z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwość uznaje się, iż 

wersja polska jest wersją wiążącą.  

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących 

załączniki do ogłoszenia i wchodzących następnie w skład Oferty 

mogą być dokonane wyłącznie  komputerowo. 

3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej 

przypadkowe zdekompletowanie. 

4) Wszystkie zapisane strony Oferty i załączników do Oferty powinny 

być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez 

osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Oferenta upoważnione 

są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie 

z treścią dokumentu określającego status prawny Oferenta treścią 

załączonego do Oferty dokumentu potwierdzającego umocowanie 

do reprezentowania Oferenta. Wszelkie miejsca w Ofercie, w 

których Oferent naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą (podpisujące) Ofertę. 

5) Dokumenty załączone do Oferty  muszą być  przedstawiane w 

formie oryginałów, natomiast dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania Oferenta i mogą zostać 

przedstawione w formie kopii potwierdzonych notarialnie za 

zgodność z oryginałem.   



 

 
 
 

 

3. Zawartość Oferty. 

 Kompletna oferta wstępna musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do Ogłoszenia, bez prawa do jego modyfikacji.  

b) Wstępną Koncepcję opracowaną zgodnie z systematyką 

umieszoną w Ogłoszeniu. 

c) Stosowny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania Oferenta - w przypadku, gdy umocowanie do 

reprezentacji nie wynika bezpośrednio z dokumentu dotyczącego 

statusu prawnego Oferenta. 

d) W przypadku konsorcjum firm, dokument ustanawiający 

pełnomocnika do reprezentowania wszystkich firm 

w postępowaniu konkurencyjnym albo reprezentowania 

w postępowaniu konkurencyjnym  i do zawarcia Umowy. 

e) Opis działalności firmy Oferenta 

Kompletna oferta ostateczna musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do Ogłoszenia, bez prawa do jego modyfikacji.  

b) Wstępną Koncepcję opracowaną zgodnie z systematyką 

umieszoną w Ogłoszeniu. 

c) Stosowny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania Oferenta - w przypadku, gdy umocowanie do 

reprezentacji nie wynika bezpośrednio z dokumentu dotyczącego 

statusu prawnego Oferenta. 

d) W przypadku konsorcjum firm, dokument ustanawiający 

pełnomocnika do reprezentowania wszystkich firm 

w postępowaniu konkurencyjnym albo reprezentowania 

w postępowaniu konkurencyjnym  i do zawarcia Umowy. 

 

4. Sposób dostarczenia Oferty Zamawiającego 



 

 
 
 

 

Oferta powinna być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie. 

 

5.  Informacja na temat sposobu porozumiewania się i trybu 

udzielania wyjaśnień. 

 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

ogłoszenia i innych dokumentów. Zamawiający jest obowiązany do 

udzielenia wyjaśnień, umieszczając je na swojej stronie www,  bez 

zbędnej zwłoki.  

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres mailowy: 

porpw.krosno@expro.pl 

 

Załączniki: 

1. Wzór Oferty  

 

 


