
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.bialowieza.pl

Białowieża: Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu 
oraz dostawa sprzętu i świadczenie usług w ramach projektu 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Białowieża
Numer ogłoszenia: 401532 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białowieża , ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, woj. podlaskie, tel. 

85 6812487, faks 85 6812487.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialowieza.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci szerokopasmowego dostępu 

do Internetu oraz dostawa sprzętu i świadczenie usług w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w gminie Białowieża.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot postępowania 

został podzielony na następujące zadania: Zadanie 1 - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 

wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, dokumentów administracyjnych umożliwiających 

rozpoczęcie budowy oraz budowa szkieletu sieci w technologii światłowodowej. Zadanie 2 - budowa 

sieci dostępowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami abonenckimi FTTH. Zadanie 3 - 

zaprojektowanie i budowa głównego węzła dystrybucyjnego (GWD) oraz centrum zarządzania siecią 

(CZS). Zadanie 4 - zaprojektowanie i budowa węzłów sieci bezprzewodowej (punkty AP) Zadanie 5 - 

dostawa sprzętu komputerowego i podłączenie szerokopasmowego Internetu do wytypowanych 100 

gospodarstw domowych należących do grupy docelowej i 4 jednostek podległych (115 zestawów 

komputerowych i 4 drukarki). Zadanie 6 - budowa i utrzymanie portalu www na potrzeby komunikacji, 

wymiany informacji, udostępniania materiałów informacyjnych i szkoleniowych dla Beneficjentów 

Ostatecznych; Zadanie 7 - utrzymanie połączenia z siecią Internet dla 4 JUP i 100 Beneficjentów 

Ostatecznych projektu. 4. Prace określone w punkcie 3 należy wykonać zgodnie z programem 
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funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 5. Zaleca się, aby wykonawca dokonał 

wizji lokalnej celem zapoznania się z miejscem realizacji robót, a także zdobył na własną 

odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 

oferty oraz realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji ponosi wykonawca. 6. Wykonawca 

zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres co 

najmniej 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty 

podpisania bezusterkowych protokołów odbiorów częściowych przedmiotu umowy lub daty 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 7. Zamówienie jest współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka w ramach Osi Priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności 

gospodarki w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7, 32.41.21.00-5, 

32.52.00.00-4, 32.41.80.00-6, 32.42.00.00-3, 48.82.10.00-9, 32.42.20.00-7, 32.42.40.00-1, 

48.20.00.00-0, 51.30.00.00-5, 30.20.00.00-1, 45.23.16.00-1, 45.23.20.00-2, 45.23.23.32-8, 

45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.12.00-2, 45.31.20.00-7, 45.31.40.00-1, 45.31.43.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania wykonawca jest 

zobowiązany wnieść wadium w wysokości 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych. 2. Wykonawca 

jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być 

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Hajnówce, konto nr 50 8071 0006 0014 2393 2000 0050, z 

dopiskiem: Wadium - Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz dostawa sprzętu i 

świadczenie usług w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Białowieża, 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 (Dz. U. z 

2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI
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III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 

ustawy pzp, - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykaz robót budowlanych, dostaw i usług (opisanych w rozdz. 3, pkt. 3), z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, określających czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zostały prawidłowo ukończone - wzór 

wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 

ustawy pzp, - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

c.) wykaz osób (opisanych w rozdz. 3, pkt. 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, d.) oświadczenie 

wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, o których mowa w rozdz. 3, pkt. 4 - wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 6 do SIWZ,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

e.) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, f.) opłaconą polisę, a w 

przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
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POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:
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• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• 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 terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia 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 składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 

i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:
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III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 

-11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć:
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• inne dokumenty

d.) zestawienie parametrów technicznych ofertowanych urządzeń - wzór formularza stanowi 

załącznik nr 10 do SIWZ, e.) karty katalogowe oferowanych urządzeń,

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

f.) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 94

2 - Okres gwarancji - 6

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie w sposób zgodny z przepisami Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (art. 144) i mogą być wprowadzane w przypadku: a.) działania siły wyższej, przy 

czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, nieposiadające swojego źródła wewnątrz jednostki 

Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, zapobieżenie któremu nie było możliwe; b.) 

występowania warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza 

poniżej 0 stopni C, wiatru uniemożliwiającego pracę maszyn budowlanych, gwałtownych opadów 

deszczu (oberwanie chmury), gradobić, burz z wyładowaniami atmosferycznymi, o ile warunki takie 

utrzymywały się nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 dni, a Wykonawca zawiadamiał 

Zamawiającego o fakcie niemożliwości prowadzenia prac budowlanych w każdym dniu występowania 

zjawisk pogodowych; c.) występowania nieprzewidzianych warunków realizacji, tj. gdy nastąpi odkrycie 

nie zinwentaryzowanych obiektów ziemnych lub elementów instalacji budynku; d.) występowania 

odmiennych od przyjętych na potrzeby dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.); e.) wystąpienia innych nieprzewidzianych 

okoliczności mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; f.) nieterminowego 

przekazania terenu budowy przez Zamawiającego; g.) przekroczenia zakreślonych przez prawo 
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terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; h.) odmowy wydania 

przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji 

dostarczonej przez Zamawiającego; i.) braku możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na plac 

budowy, spowodowany awariami dróg dojazdowych; j.) protestów mieszkańców;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: bip.bialowieza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

23.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża - 

sekretariat (pokój nr 3).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: 7. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Osi Priorytetowej 

8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki w ramach działania 8.3. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

IV.4.17) Czy 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: nie
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