Gliwice, 08.12.2015 r.
Oznaczenie sprawy: SSM/9/PP/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Nazwa nadana zamówieniu przez
zamawiającego:

„Modernizacja i rozbudowa szerokopasmowej sieci
dostępowej dla Jednostek Miejskich miasta Gliwice”

1) Zamawiający – nazwa i adres

Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.
ul. Bojkowska 37 lok. 3
44-100 Gliwice
www.ssm.silesia.pl
tel. +48 32 441 90 00
fax. +48; 32 441 90 16
e-mail: biuro@ssm.silesia.pl

2) Tryb udzielenia zamówienia
1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
3) Opis przedmiotu zamówienia
1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych
45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych
i linii energetycznych
45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231600-1 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232000-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232300-5 – Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów
komunikacyjnych
45232332-8 – Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
32520000-4 – Sprzęt i kable telekomunikacyjne
32420000-3 – Urządzenia sieciowe
48820000-2 – Serwery
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314200-3 – Instalowanie infrastruktury kablowej
45314300-7 – Układanie kabli
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
74232000-4 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
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71322200-3 – Usługi projektowania rurociągów
3) opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie na terenie Miasta Gliwice przyłączy
pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej dla jednostek organizacyjnych Miasta Gliwice podłączonych do
Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Gliwicach, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wybudowana sieć
ma być realizowana jako pasywna sieć optotelekomunikacyjna, pełniąca rolę łącznika dla sieci
samorządowej – która została wybudowana w ramach projektu realizowanego w ramach
pn.: „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa
śląskiego: Miasto Gliwice” oraz „Rozbudowa Miejskiej sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice”
współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 SIWZ – Program
Funkcjonalno-Użytkowy oraz w załączniku nr 7 SIWZ – Wzór Umowy
4) Oferty częściowe
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5) Zamówienia uzupełniające
1) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
6) Oferty wariantowe
1) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
7) Termin wykonania zamówienia
termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 15.07.2016r.
8) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki określone w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
 posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 posiadania wiedzy i doświadczenia;
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia;
 sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Ponadto o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu
z postępowania z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 24b ust. 3 ustawy
Pzp.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
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Pzp:
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie formułuje żadnych wymagań w tym zakresie.
2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że:
2.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą
na budowie lub rozbudowie mikrokanalizacji teletechnicznej o długości minimum 15 km, o wartości
co najmniej 1 mln brutto zł.
2.2. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą
na budowie lub rozbudowie sieci światłowodowe opartej na zabudowie mikrokabli o długości co
najmniej 45 km, o wartości co najmniej 1 mln brutto zł.
2.3. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na
zaprojektowaniu co najmniej 45 km kanalizacji teletechnicznej opartej na mikrokablach o wartości
prac projektowych nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto,
2.4. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na
zaprojektowaniu mikrokanalizacji o długości co najmniej 15 km o wartości prac projektowych nie
mniejszej niż 300 000 PLN brutto,
UWAGA! Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych
warunków, przy czym w każdym wypadku wykonanie robót budowlanych musiało nastąpić w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, a wykonanie usług - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
dotyczący wiedzy i doświadczenia winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy łącznie.
3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie formułuje żadnych wymagań w tym zakresie.
4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.: wykażą, iż dysponują następującymi osobami:
1. Kierownik Budowy - powinien posiadać:
 wykształcenie wyższe
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
 co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy licząc od
daty uzyskania uprawnień budowlanych;
2. Kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej- powinien posiadać:
 wykształcenie wyższe,
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie,.
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co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót w specjalności
telekomunikacyjnej lub kierownika budowy licząc od daty uzyskania uprawnień
budowlanych
Kierownik robót branża elektryczna - powinien posiadać:
 wykształcenie wyższe
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń;
 co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót branży elektrycznej licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych;
Kierownik robót branża drogowa - powinien posiadać:
 wykształcenie wyższe
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez
ograniczeń;
 co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót branży drogowej licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych;
Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych- powinien posiadać:
 wykształcenie wyższe,
 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń
 co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Projektanta w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych
Projektant branży drogowej- powinien posiadać:
 wykształcenie wyższe,
 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,
 co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Projektanta w branży drogowej
licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych,
Projektant branży telekomunikacyjnej- powinien posiadać:
 wykształcenie wyższe,
 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez
ograniczeń, lub w ograniczonym zakresie,.
 co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Projektanta w branży
telekomunikacyjnej licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych,

UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia winien spełniać jeden
Wykonawca lub Wykonawcy łącznie.
UWAGA! Jedna osoba może łącznie pełnić maksymalnie 2 wyżej wymienione funkcje.
UWAGA! Wszystkie osoby, o których mowa powyżej, od których wymagane są uprawienia
budowlane, powinny posiadać aktualne uprawnienia budowlane nadane zgodnie z ustawą z dn.
7.07.1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11
września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do
pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., nr 63, poz.
394). Osobami takimi mogą być również osoby spełniające warunki określone w art. 20a ustawy
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
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5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli
na prawidłowe wykonanie zamówienia, tj.:
1. Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie
mniejszej niż 1 500 000,00 PLN,
2. Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wysokości sumy
ubezpieczenia nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN.
UWAGA! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy
łącznie.
3. W przypadku podania w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu kwoty w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na kwotę
w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia
o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie danej waluty, Zamawiający
dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z najbliższego wcześniejszego dnia,
w którym NBP opublikował ww. informacje.
4. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w nw. dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia,
5. Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca
spełnił warunki wymienione powyżej.

9) Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta
1. Dokumenty i oświadczenia, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści załącznika nr 3A do
SIWZ
 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do
SIWZ oraz dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uwaga! W wykazie należy zamieścić wyłącznie
informacje dotyczące najważniejszych robót za które Zamawiający uznaje roboty
potwierdzające spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia.
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4A do SIWZ oraz dowody, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie. Uwaga! W wykazie należy zamieścić wyłącznie informacje
dotyczące głównych usług za które Zamawiający uznaje usługi potwierdzające spełnianie
warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia.
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 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 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 o treści Załącznika nr 5 do SIWZ
 oświadczenie zawarte w załączniku nr 5, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
 informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Dowodami, o których mowa powyżej, są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
2) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa w pkt 1)
3) w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa w pkt 1.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi
wskazane odpowiednio w wykazie robót budowlanych albo w wykazie głównych usług zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt
1), 2) i 3).
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - opłaconej polisy,
a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia;
2) dokumentów dotyczących:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Dokumentem takim może być pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów, jeżeli zawiera wszystkie ww. informacje.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymienione powyżej
oświadczenia i dokumenty Wykonawcy składają wspólnie.
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2. Dokumenty, jakie należy złożyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w ustawie Pzp:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści
załącznika nr 3B do SIWZ,
 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 Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
10 i 11 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 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 ofert,
 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 składania ofert,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymienione powyżej
oświadczenia i dokumenty jak i odpowiadające im dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 3. i 4.
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, maja miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności
tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2. tiret drugi, piąty, szósty i siódmy składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu 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 (powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
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nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
b) zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2. tiret trzeci i czwarty składa 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, 10 i 11 ustawy Pzp
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3., zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Wykonawca wraz z ofertą
składa:
 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej o treści Załącznika nr 3C do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymienione powyżej
dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2., 3. i 4.
7.

W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt informatyczny oraz kable optotelekomunikacyjne
odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
 karta katalogowa producenta wraz z certyfikatami/oświadczeniami dla zaoferowanego przez
Wykonawcę urządzenia typu serwer
 deklaracja zgodności CE, certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000 dla
producenta serwera
 oświadczenie producenta serwera potwierdzające wymaganą gwarancję dla serwera,
tj. 3 lata serwisu producenta w miejscu instalacji z 24h czasem reakcji i 48h czas naprawy
(w dni robocze).
 oświadczenie producenta serwera dopuszczające rozbudowę sprzętu bez utraty gwarancji
(Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających
z nowych potrzeb (obudowa bez plomb),
 karta katalogowa producenta zaoferowanego przez Wykonawcę urządzenia typu szafa
teletechniczna
 w przypadku kabli zewnętrznych wzmocnionych typu A-DQ(ZN)B2Y 48 J równoważny
z Z-XOTKtsdD certyfikat w języku polskim, z niezależnego laboratorium potwierdzający
zgodność włókien standardu ITU-T G.657.A1 z G.652.D, że łączenie włókien G.657.A.1
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metodą spawania z włóknami klasy G.652.D innego producenta nie przekracza wartości
tłumienia 0,05dB,
 w przypadku kabli zewnętrznych wzmocnionych typu LTMC A-DQ(ZN)2Y 72 i 96J
przeznaczone do mikrokanalizacji., certyfikat w języku polskim, z niezależnego laboratorium
potwierdzający zgodność włókien standardu ITU-T G.657.A1 z G.652.D, że łączenie włókien
G.657.A.1 metodą spawania z włóknami klasy G.652.D innego producenta nie przekracza
wartości tłumienia 0,05dB,
 w przypadku kabli uniwersalnych typu U-DQ(ZN)BH 12J równoważny z ZW-NOTKtcd,
certyfikat w języku polskim, z niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność włókien
standardu ITU-T G.657.A1 z G.652.D, że łączenie włókien G.657.A.1 metodą spawania
z włóknami klasy G.652.D innego producenta nie przekracza wartości tłumienia 0,05dB,
8. UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez
zamawiającego spowoduje odpowiednio wykluczenie Wykonawcy z postępowania albo
odrzucenie jego oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
9.
A. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę, z zastrzeżeniem oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz pełnomocnictw, które należy załączyć do oferty
w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
B. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te
podmioty.
C. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
D. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej, musi
pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).
10) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
1) Zamawiający i Wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia i informacje) pisemnie lub faksem. Dane teleadresowe Zamawiającego zostały
podane w pkt 1. SIWZ.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3) Składane przez Wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
„Modernizacja i rozbudowa szerokopasmowej sieci dostępowej dla Jednostek Miejskich miasta
Gliwice”
4) Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby
i instytucje niż wymienione w niniejszej specyfikacji
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5) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie w języku polskim.
Personel Wykonawcy powinien biegle władać językiem polskim w mowie i w piśmie. W przeciwnym
razie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy dla
swojego personelu.
11) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 Mariusz Jurek,
tel. +48 32/441 90 12 fax +48 32/441 90 16 pok. 113A
godziny urzędowania: 7.30-15.30
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
 Wojciech Górka,
tel. +48 32/441 90 13 fax +48 32/441 90 16 pok. 113A
godziny urzędowania: 7.30-15.30
12) Wymagania dotyczące wadium
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy
złotych )
2) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
3) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres
związania oferta, dotyczyć przedmiotowego zamówienia, być bezwarunkowe i nieodwołalne, płatne
na pierwsze żądanie oraz zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium
w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w ING Bank
Śląski SA o/Gliwice nr konta 79 1050 1298 1000 0023 5801 1001
5) Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz, należy je złożyć przed upływem terminu
składania ofert w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3, 44-100
Gliwice pokój nr 109 (I piętro), godziny urzędowania: od 7:30 -15:30 od poniedziałku do piątku.
6) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

13) Termin zawiązania z ofertą
1) termin związania ofertą wynosi 60 dni.

14) Opis sposobu przygotowania oferty
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1) Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści załącznika nr 1 do SIWZ.
Wraz z ofertą należy złożyć wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy o treści zgodnej z treścią
załącznika nr 2 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wszelkie wymagane
dokumenty stanowią załączniki do oferty.
2) Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne
załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski.
3) Oferta (formularz ofertowy) oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia złożone wraz z ofertą należy
podpisać przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie osób do
podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty.
W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Podpis osoby
upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej, musi pozwalać na
identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).
4) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę
(osoby) podpisującą ofertę oraz zapisaną datę naniesienia zmiany.
5) Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności formularz ofertowy, należy
wypełnić ściśle wg wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część
dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.
6) Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Również
wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do
podpisania umowy, ponosi wyłącznie Wykonawca. Zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy Pzp w
przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności
kosztów przygotowania oferty.
7) Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją.
8) Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty
przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

"Oferta w postępowaniu pod nazwą:
„Modernizacja i rozbudowa szerokopasmowej sieci dostępowej dla Jednostek Miejskich miasta
Gliwice”
Nie otwierać przed 23.12.2015r. godz. 9.00 "
oraz podać adres wykonawcy na który należy zwrócić ofertę w razie jej złożenia po terminie do
składania ofert.
9) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
10) W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną
zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w ppkt 8), z dodaniem słowa „Zmiana” lub „Wycofanie”.
11) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po
upływie terminu składania ofert.
12) Oferta jest jawna, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp..
13) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
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wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.
14) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być
umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w ppkt 8), z dodaniem słów
„Tajemnica przedsiębiorstwa”.
15) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym
zastrzeżeniem:
 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika
(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału
lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
 pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, musi precyzować zakres umocowania
i wskazywać pełnomocnika
 w tych miejscach w ofercie, gdzie wymaga się podania imienia i nazwiska lub nazwy (firmy)
wykonawcy, adresu wykonawcy, należy podać odpowiednio imiona i nazwiska lub nazwy
(firmy) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, adresy wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
15) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Oferty należy złożyć do dnia 23.12.2015r. do godz. 8.30 w Sekretariacie – pokój nr 109 (I piętro)
w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3, 44-100 Gliwice.
W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do Śląskiej Sieci
Metropolitalnej Spółka z o.o.
2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.12.2015r. o godz. 09.00 w sali 113B (I piętro) w Śląskiej
Sieci Metropolitalnej Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3, 44-100 Gliwice.
3) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie, bez
otwierania, zwrócone Wykonawcom.
16) Opis sposobu obliczania ceny
1)

2)
3)
4)
5)

6)

Cenę należy obliczyć w kosztorysie ofertowym o treści zgodnej z treścią załącznika nr 2 do
niniejszej specyfikacji, zgodnie ze wskazanym tam sposobem jej obliczenia. UWAGA! Wszystkie
kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po
przecinku) zgodnie z zasadą: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
Cenę obliczoną zgodnie z pkt 1) powyżej należy podać w PLN w formularzu ofertowym –
załącznik nr 1.
Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy
z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy pzp.
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie obowiązującą stawkę VAT.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu
jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto w złotych polskich (PLN). Powyższe oznacza, że
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
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7)

8)
9)

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
wprost z niniejszej SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać
zamówienia. Cena jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna wycena.
Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia w innych
walutach niż PLN.
17) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
18) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
Kryterium

Symbol

Waga (znaczenie)%

Cena brutto realizacji
zamówienia

CB

90%

Okres gwarancji na roboty
budowlane

GRB

10%

A. W zakresie kryterium "Okres gwarancji na roboty budowlane" –– Wykonawca udzieli gwarancji na
minimum 36 miesięcy. Za każde kolejne 12 miesięcy gwarancji Zamawiający przyzna Wykonawcy
5 punktów. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 10 punktów – w przypadku zaoferowania 60
miesięcy gwarancji bądź więcej Wykonawca otrzyma 10 punktów. Oferty z okresem gwarancji
jakości poniżej 36 miesięcy będą odrzucane jako sprzeczne z treścią SIWZ.
UWAGA! Okres rękojmi za wady wykonanego przedmiotu zamówienia będzie odpowiadał
okresowi gwarancji zaoferowanemu przez wykonawcę w kryterium „Okres gwarancji na roboty
budowlane”.
B. W kryterium „Cena brutto realizacji zamówienia” ocena zostanie dokonana według następującego
wzoru:
NCB
Kryterium CB = --------------------- x 90% x 100 punktów
CBB
Gdzie: NCB - najniższa zaoferowana cena brutto wśród złożonych ofert
CBB – cena brutto oferty badanej

Łączna liczba punktów, którą otrzymała dana oferta, będzie stanowić sumę punktów otrzymanych
przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto realizacji zamówienia” oraz kryterium „Okres gwarancji na
roboty budowlane”
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I.
II.
III.
IV.

ocenie w ramach ww. kryteriów oceny ofert będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające
odrzuceniu i złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną
liczbę punktów. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta, to 100 pkt.
Za ofertę̨ najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą̨ liczbę̨ punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz
ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej
kryterium/kryteria wyboru.

19) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na
warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.
2) Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1
i 2 ustawy pzp.
3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako
najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień
przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
4) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
5) W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach
rejestrowych, należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy.
Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem
z odpowiedniego rejestru.
6) Wykonawca, któremu
podpisaniem umowy:

zostanie

udzielone

zamówienie,

przedłoży Zamawiającemu

przed

a. kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych oraz kserokopie aktualnych zaświadczeń
potwierdzających wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, względnie
kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osoby wskazane w wykazie osób
złożonym wraz z ofertą;
b. dowód wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny
ofertowej brutto
20) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu jest zobowiązany
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 10,00 % ceny całkowitej
(brutto) zawartej w ofercie,
3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach
określonych w art. 148 ust. 1 ustawy pzp,
4) zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy pzp ,
5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji
musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał
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przedmiotu zamówienia lub wykonał nienależycie. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać
dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia
jakiejkolwiek dokumentacji,
6) termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować termin
wykonania zamówienia oraz 30 dni po jego upływie,
7) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zamawiający pozostawi kwotę 30,00 %
wysokości zabezpieczenia,
8) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres
rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu,
9) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w formie:
a) jednej gwarancji z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady na kwotę
stanowiącą 100% kwoty zabezpieczenia, redukowalnej do kwoty stanowiącej 30% kwoty
zabezpieczenia po 30 dniu od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
końcowego stwierdzającego brak wad
bądź
b) dwóch gwarancji: (i) pierwszej na kwotę stanowiącą 100% kwoty zabezpieczenia z terminem
ważności 30 dni dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego
stwierdzającego brak wad (ii) drugiej na kwotę stanowiącą 30% kwoty zabezpieczenia
z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Wniesienie drugiej gwarancji jest
warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego brak wad. Do czasu jej
złożenia Zamawiający może powstrzymać się od wszelkich świadczeń na rzecz Wykonawcy, co
nie będzie stanowiło ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego.
10) w przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji nie spełniającej wymagań wymienionych
w pkt. 5, 6, 7, 8 i 9 bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe warunki, zamawiający uzna,
że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
11) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem
na rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. o/Gliwice nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 potwierdzenie przelewu (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną
do reprezentowania wykonawcy) należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
12) jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądz
należy je złożyć w Sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej, p. 109, ul. Bojkowska 37/3, 44-100
Gliwice- kserokopię złożonego dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem, zawierającą
potwierdzenie przyjęcia w depozyt oryginału dokument) należy przekazać zamawiającemu przed
podpisaniem umowy.
13) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
21) Wzór umowy
1) Wzór umowy zawiera ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ww. wzorze.

22) Warunki dokonania zmiany umowy

1.
2.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
a) konieczność przedłużenia (zmiany) terminu wykonania zamówienia oraz harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego z powodu:
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3.

4.

 działania siły wyższej, ,
 wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych; bądź atmosferycznych,
 nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na
przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność
wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),
 wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych,
 braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
 zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
 zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub
utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
 odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,
w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub
instalacji,
 skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy – na wniosek Wykonawcy,
b) rezygnacji z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad
w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne
w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia ryczałtowego o zakres z którego
Zamawiający rezygnuje,
c) zmiany osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia i wskazanych w ofercie
Wykonawcy – w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np.
zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja), pod warunkiem przedstawienia w ich
zastępstwie osób posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkami
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
d) zmiana zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, lub zmiana
podwykonawcy - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Zgodnie z art. 36b ust.
2 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
e) zmiany technologii wykonania robót, lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą
korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów
jakościowych.
Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć
do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu wykonania
zamówienia. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

23) Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem
VI ustawy pzp.
W szczególności:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.
2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24) Informacja o możliwości powierzenia zamówienia lub jego części podwykonawcom
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie
wprowadza ograniczeń w zakresie podwykonawstwa.
2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na
których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy Pzp.
3) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający
żąda przedłożenia do akceptacji umowę o podwykonawstwa. Szczegółowe zapisy w tym zakresie
znajdują się w Załączniku nr7 do SIWZ – Wzór Umowy.
4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

25) Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 – formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 – kosztorys cenowy
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3) ZAŁĄCZNIK NR 3A,3B,3C – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o grupie kapitałowej
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - Wykaz Robót Budowlanych
5) ZAŁĄCZNIK NR 4A – Wykaz Usług
6) ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykaz Osób
7) ZAŁĄCZNIK NR 6 – Program Funkcjonalno- Użytkowy
a) ZAŁĄCZNIK NR 6.a – Mapa Orientacyjna jednostek miejskich,
b) ZAŁĄCZNIK NR 6.b – Dokumentacja powykonawcza Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
w Gliwicach,
8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - Wzór Umowy,

Zatwierdzono przez
Prezesa Zarządu Grzegorza Nitkiewicza

Strona 18 z 18

