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Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: Powiat Łęczyński
Adres pocztowy: Aleja Jana Pawła II 95 A
Miejscowość: Łęczna

Kod pocztowy: 21-010

Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Tel.: +48 817526480
Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kowalik
E-mail: e.kowalik@powiatleczynski.pl

Faks: +48 817526464

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.powiatleczynski.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) http://www.powiatleczynski.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) http://www.powiatleczynski.pl
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
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I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi – Max wraz z
infrastrukturą telekomunikacyjną i systemem telefonii IP na terenie powiatu łęczyńskiego, powiatu włodawskiego
i powiatu świdnickiego w ramach realizacji projektu pn. Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa
Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Usługi
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Obszar powiatów: łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego
Kod NUTS: PL314
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej(jeżeli dotyczy,
proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
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Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi – Max wraz z
infrastrukturą telekomunikacyjną i systemem telefonii IP na terenie powiatu łęczyńskiego, powiatu włodawskiego
i powiatu świdnickiego na które składają się:
1.1 Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej do wykonania zamówienia dokumentacji,
w tym Dokumentacji Projektowej, zawierającej m.in. Szczegółowy Projekt Sieci, Harmonogram Realizacji
zamówienia oraz Dokumentację Powykonawczą,
1.2 Wykonanie wszelkich robót budowlano – montażowych niezbędnych do wykonania Sieci w szczególności
poprzez budowę konstrukcji podanetonwoych stacji bazowych na istniejących obiektach,
1.3 Wykonanie połączeń radioliniowych, transmisji światłowodowej oraz połączeń dzierżawionych wraz z
wdrożeniem do systemu zarządzania siecią i nadzoru;
1.4 Dostawa, montaż, wyposażenie i uruchomienie oraz wdrożenie stacji bazowych Wi – Max,
1.5 Dostawa, montaż, wyposażenie i uruchomienie oraz wdrożenie stacji abonenckich,
1.6 Dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrożenie transmisji metroethernet (wraz z wdrożeniem do systemu
zarządzania siecią i nadzoru) oraz instalacja, uruchomienie i wdrożenie rutingu i usług sieci wraz z wdrożeniem
do systemu zarządzania siecią i nadzoru,
1.7 Dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrożenie urządzeń i oprogramowania usługowego wraz z
podłączeniem do systemu zarządzania Siecią i nadzoru oraz dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrożenie IP
telefonii wraz z podłączeniem do systemu zarządzania Siecią i nadzoru,
1.8 Dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrożenie systemu zarządzania całej Sieci oraz systemu nadzoru,
1.9 Uruchomienie całej Sieci,
1.10 Przeprowadzenie Testów Sieci w Okresie Stabilizacji,
1.11 Przeprowadzenie warsztatów dla Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi Sieci,
2. W ramach wykonania zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany także do uzyskania wszelkich wymaganych
przez właściwe przepisy prawa decyzji, zgód, uzgodnień niezbędnych do wykonania i uruchomienia Sieci wraz
z Infrastrukturą Telekomunikacyjną.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na działalnie Sieci wraz z Infrastrukturą
Telekomunikacyjną na terenie Obszaru Inwestycji na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej
załącznik nr 7 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, znajdują się wskazane znaki towarowe, wymienione z nazwy produkty,
systemy, ze wskazaniem na producenta, należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis, celem określenia
wymaganych parametrów technicznych potrzebnych do realizacji zamówienia i dopuszcza składanie ofert z
urządzeniami o równoważnych lub lepszych parametrach techniczno/eksploatacyjnych/użytkowych, ale nie
gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
32500000
32510000
32550000
32570000
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Słownik główny
32000000
51300000
51900000
80510000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
tak

nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :

tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
powyżej 200.000,00 euro
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:
tak
nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : 7 albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:(jeżeli dotyczy)
I. WADIUM
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : 395.000,00 zł
(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy PLN), przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na
zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi – Max wraz z
infrastrukturą telekomunikacyjną i systemem telefonii IP na terenie powiatu łęczyńskiego, powiatu włodawskiego
i powiatu
świdnickiego w ramach realizacji projektu pn. Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na
Lubelszczyźnie. Etap III
4. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z
dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form
rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną
bankowi, z zastrzeżeniem art. 63g tej ustawy, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i
uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w
banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.
5. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie o której mowa w art. 45 ust 6 pkt od 2) do 5) ustawy Pzp do oferty
należy dołączyć dokument w formie oryginału.
7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego
wykluczony z postępowania.
8. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy.
II. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na sumę stanowiącą 6 % zaoferowanej ceny brutto.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Wykonawca w złożonej ofercie określa formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w
art.148 ust.1 ustawy.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.
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6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za
wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu
po upływie okresu rękojmi za wady.
8. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Szczegółowe warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze określone są w załączniku nr 7 do SIWZ
stanowiącym wzór umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:(jeżeli dotyczy)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa
celem ustalenia:
— Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców,
— Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy z
określeniem adresu siedziby).
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument
pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców występujących wspólnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki:(jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

tak

nie

I. Wykonawca zrealizuje zamówienie spełniając następujące wymagania:
1 Dostarczony sprzęt i urządzenia będą fabrycznie nowe (tzn. wyprodukowane nie wcześniej niż na 6
miesięcy przed ich dostarczeniem), nieużywane, przy czym Zamawiający dopuszcza by sprzęt i urządzenia
były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu
weryfikacji działania sprzętu i urządzeń, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o
zamiarze rozpakowania a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu i urządzeń przed ich rozpakowaniem.
2 Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania będzie pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży
producentów – Wykonawca na etapie realizacji zamówienia przekaże Zamawiającemu odpowiednie
oświadczenie producenta sprzętu lub jego przedstawiciela
3 Całość dostarczonego sprzętu będzie objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w
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okresie wskazanym w umowie – Wykonawca na etapie realizacji zamówienia przekaże Zamawiającemu
odpowiednie
oświadczenie producenta sprzętu lub jego przedstawiciela
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane
dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego
1. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego,
należy:
1) przedłożyć opis - wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia (zgodnie z formularzem stanowiącym
załącznik
nr 2.2 do SIWZ).
2) przeprowadzić próbę - demonstrację - (w zakresie opisanym w ofercie z wykorzystaniem załączonego do
oferty
formularza stanowiącego załącznik nr 2.2 do SIWZ) dla zweryfikowania zgodności zaoferowanych dostaw ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia testów oferowanych
produktów.
3. Ocena oferowanych produktów zostanie przeprowadzona w oparciu o jednakową dla wszystkich procedurę
przygotowania, przeprowadzenia i oceny demonstracji określoną w załączniku nr 8 do SIWZ - która ma na celu
zbadanie
zgodności oferowanych urządzeń ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr
1 do
SIWZ.
4. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem testów obciążają Wykonawcę i nie mogą stanowić podstawy
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówieniamogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich
posiadania.
Opis sposobudokonywania oceny spełniania tego warunku:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotuzamówienia nie wymaga posiadania uprawnień.
1. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w
postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2. ustawy Prawozamówień publicznych. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania oudzielenie zamówienia w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawozamówień publicznych (Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany załączyć dooferty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy (w formie oryginału) – o treści zgodnej ze wzorem
określonym w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6
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miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem), a w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp (w formie oryginału)
3) aktualne zaświadczenia:
- właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające odpowiednio, 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. (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem),
- właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz 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 formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem),.
4) 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 ofert (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem),.
5) 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 ofert (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem),.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w rozdziale VI.II pkt 1 SIWZ:
1) ppkt 2—3 i ppkt 5 — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) ppkt 4 — 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 ustawy
Pzp.
3. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 2 ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2 ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5—8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
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III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące sytuacji Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.
ekonomicznej i finansowej
22 ust. 1 ustawy dotyczące:
Zamawiający wymaga załączenia do oferty:
I. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
warunku:
posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
potwierdzających, że wykonawca posiada na rachunku wysokości co najmniej 10.000.000,00 PLN
kwotę środków finansowych w PLN nie mniejszą niż
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
co najmniej 10.000.000,00 PLN. lub potwierdzającej,
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
że wykonawca posiada zdolność kredytową na kwotę z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie
wyżej wskazaną, lub potwierdzającej, że łącznie
mniejszą niż 3 000 000,00 PLN na wszystkie zdarzenia.
z obydwu wyżej wskazanych źródeł wykonawca
posiada (posiada na rachunku i posiada zdolność
kredytową)
kwotę nie mniejszą niż wyżej wskazana
celem wykazania spełniania opisanego warunku. (w
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem)
b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem)
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału
w postępowaniu na podstawie dokumentów i
oświadczeńzałączonych do oferty. Ocena spełniania
warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona
będziena podstawie analizy w/w dokumentów
metodą "spełnia – nie spełnia". W przypadku braku w
oferciektóregokolwiek z wymaganych, wymienionych
powyżej dokumentów wezwie wykonawcę do ich
uzupełnienia,we wskazanym terminie, w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,poz.
759 z późn. zm.) wykonawca, który nie wykazał
spełniania warunków udziału wpostępowaniu podlega
wykluczeniu.
W celu zapewnienia równego traktowania wykonawców
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przy dokonywaniu oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu, wartości podane przez Wykonawcę
w walutach innych niż złoty polski Zamawiający będzie
przeliczał na wartości w złotówkach według kursu
średniego danej waluty ogłoszonego przez Narodowy
Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
— Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych dowykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnegołączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iżbędzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tymcelu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okreskorzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
— Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca
nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez
zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który wwystarczającysposób potwierdza spełnianie
opisanego przez zamawiającego warunku.
- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku,
o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 4 lit.a SIWZ,
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy
Pzp Zamawiający wymaga załączenia do oferty
informacji o której mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 4 lit.
a., dotyczącej tych podmiotów.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (w formie oryginału) – według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
2) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia
warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia
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Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu
działalności jest krótszy, w tym okresie:
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem a) co najmniej dwa zamówienia obejmujące dostawę,
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
instalację i konfigurację urządzeń sieciowych, każde z
działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw
zamówień o wartości minimum 5 000 000,00 PLN brutto
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
b) co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę,
warunku opisanego doświadczenia z podaniem ich
instalację i konfigurację systemu telefonii IP o wartości
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
minimum 500 000,00 PLN brutto
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że
c) co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę
wykazane dostawy zostały wykonane należycie, (w
aktywnej części sieci szerokopasmowej o wartości
formie oryginału) – zgodnie z formularzem stanowiącym minimum 5 000 000,00 PLN brutto
załącznik nr 5 do SIWZ
d) co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę,
3) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia
instalację i konfigurację serwerów
warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące i macierzy dyskowych producenta sprzętu serwerowego
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
i macierzy dyskowych w tym z wykonaniem lub
zamówienia.
rozbudową środowiska kopii
Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu
zapasowych o wartości
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
minimum 2 000 000,00 PLN brutto,
zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, e) co najmniej jedno zamówienie obejmujące
kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich
wirtualizację minimum 60 serwerów.
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształceniaf) co najmniej jedno zamówienie obejmujące
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
wirtualizację minimum 200 desktopów
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
g) co najmniej jedno zamówienie obejmujące
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wykonanie sieci teleinformatycznej w tym dostawę
(w formie oryginału) według wzoru stanowiącego
i uruchomienie minimum 10 stacji bazowych w
załącznik nr 6 do SIWZ;
technologii Mobile Wimax oraz dostawę i uruchomienie
— zamawiający oceni spełnienie warunków udziału
minimum 100 stacji bazowych w technologii WiFi.
w postępowaniu na podstawie dokumentów i
II. Dysponowania odpowiednim potencjałem
oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona zamówienia.
będziena podstawie analizy w/w dokumentów
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
metodą "spełnia – nie spełnia". W przypadku braku w warunku:
oferciektóregokolwiek z wymaganych, wymienionych Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje
powyżej dokumentów wezwie wykonawcę do ich
osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu
uzupełnienia,we wskazanym terminie, w trybie
zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe,
art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.
niniejszego zamówienia, w tym:
759 z późn. zm.). Wykonawca, który nie wykazał
a) co najmniej dwiema osobami – Specjaliści ds.
spełniania warunków udziału wpostępowaniu podlega sieci – z których każda posiada certyfikaty wydane
wykluczeniu,
przez producenta oferowanego sprzętu w zakresie
-— W celu zapewnienia równego traktowania
implementacji rozwiązań routingu i switchingu na
wykonawców przy dokonywaniu oceny spełniania
najwyższym z dostępnych poziomów;
warunków udziału w postępowaniu, wartości podane
b) co najmniej dwiema osobami – Specjaliści ds.
przez Wykonawcę w walutach innych niż złoty polski
bezpieczeństwa sieci – z których każda posiada
Zamawiający będzie przeliczał na wartości
certyfikaty wydane przez producenta oferowanego
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w złotówkach według kursu średniego danej waluty
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
— Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych dowykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnegołączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia

sprzętu w zakresie bezpieczeństwa sieci na
najwyższym z dostępnych poziomów;
c) co najmniej jedną osobą - Kierownik Projektu –
posiadającą wykształcenie wyższe
i kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami,
potwierdzone certyfikatem PRINCE2 Practitioner,
wydanym przez APMG lub instytucję przez niego
akredytowaną, lub certyfikatem Project Management
Professional (PMP), wydanym przez PMI lub instytucję
przez niego akredytowaną lub innymi równoważnymi
oraz posiada co najmniej 10 lat doświadczenia
zawodowego w obszarze IT i zrealizowała co najmniej
dwa projekty IT z czego jeden o wartości nie mniejszej
niż 10 000 000,00 PLN brutto
d) co najmniej dwiema osobami - Specjaliści ds.
instalacji - posiadającymi certyfikat autoryzacyjny
producenta sprzętu radiowego do instalacji i konfiguracji
wydany przez producenta oferowanego sprzętu.
e) co najmniej dwiema osobami - Specjaliści ds. sprzętu
serwerowego - posiadającymi certyfikaty wydane
przezproducenta sprzętu serwerowego i macierzy
dyskowych na najwyższym z dostępnych poziomów.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:(jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:
tak
nie
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Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału:(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:(procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :
tak
nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
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Kryteria
4. _____
5. _____

Waga
_____
_____

Kryteria
9. _____
10. _____

Waga
_____
_____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
Znak sprawy ZP. 272.4.8.2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 121-200784 z dnia: 27/06/2012 (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:(w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____

Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09/10/2012 Godzina: 14:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:(jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
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_____
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 09/10/2012
(dd/mm/rrrr) Godzina14:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, sala
konferencyjna
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

tak

nie

Zamówienie jest współfinansowane w 85 % ze środków Unii Europejskiej_ Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013
Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne;oraz w 15 % z budżetu JST.
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest publikowana na stronie internetowej zamawiającego:
www.powiatleczynski.pl w zakładce przetargi.
1.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych
w ofercie. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy
2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w zakresie i na warunkach przewidzianych w przepisach
ustawy Prawo zamówień publicznych, w następujących przypadkach:
1) zmiana wersji lub modeli elementów Sieci, sprzętu lub urządzeń – w sytuacji wprowadzenia przez
Wykonawcę lub osobę trzecią nowej wersji lub nowych modeli elementów Sieci,
2) zmiana określonych w dokumentacji projektowej i programie funkcjonalno – użytkowym elementów Sieci –
w sytuacji zakończenia wytwarzania określonych w dokumentacji lub Programie Funkcjonalno – Użytkowym
elementów Sieci
3) zmiana sprzętu lub Urządzeń Telekomunikacyjnych – w sytuacji wprowadzenia przez producenta nowego
sprzętu lub urządzenia telekomunikacyjnego odpowiadającego sprzętowi lub urządzeniu określonemu umową
lub programem funkcjonalno – użytkowym,
4) zmiana wysokości podatków, sposobu realizacji inwestycji jej zakresu lub terminu – w sytuacji zmiany
przepisów prawa oraz wydania decyzji, zarządzeń lub zaleceń przez organy administracji publicznej,
5) zmiana zakresu prac lub terminu realizacji inwestycji – w sytuacji oczekiwania na nowelizację przepisów
prawa związanego z realizacją umowy,
6) zmiana sposobu wykonania Umowy – w sytuacji zaistnienia przyczyn technicznych lub funkcjonalnych
zaistniałych w trakcie realizacji inwestycji,
7) zmiany sposobu odbioru, terminu wykonania Dzieła lub sposobu dokonywania płatności – w sytuacjach
wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego,
8) zmiana zakresu Umowy lub sposobu dokonywania płatności– w związku z powstałą po zawarciu Umowy
sytuacją braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi
warunkami,
9) zmiana terminu wykonania lub odbioru dzieła lub jego części – w sytuacji podjęcia przez Zamawiającego
decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu wykonania prac,
10) zmiana zakresu, terminu prac, sposobu dokonywania płatności – w sytuacji zaistnienia zmian w strukturze
Zamawiającego,
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11) zmiana zakresu i terminu zakończenia realizacji dzieła – w sytuacji zaistnienia warunków atmosferycznych
uniemożliwiającymi prowadzenie robót lub warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć
archeologicznych lub historycznych, niewybuchów lub niewypałów;
12) zmiana zakresu robót – w sytuacji nieprzewidzianych kolizji z robotami prowadzonymi przez inne
podmioty; w takim przypadku zmiany zostaną ograniczone do zmian powodujących usunięcie kolizji poprzez
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zmianę sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń; zmiany te mogą
determinować zmianę terminu zakończenia robót lub wysokości wynagrodzenia
13) zmiana (obniżenie) wysokości wynagrodzenia - zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia,
14) zmiana warunków płatności – w sytuacji wprowadzenia zmian w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Instytucją Zarządzającą lub wytycznych Instytucji Zarządzającej;
15) zmiana dokumentacji projektowej – w sytuacji, gdy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej
dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji zmieniającej warunki pozwolenia na budowę; projekt wymaga
uprzedniego uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego
16) zmiana sprzętu, urządzeń, elementów Sieci – w sytuacji ujawnienia się powszechnie występujących wad
oferowanego sprzętu, urządzeń; wprowadzenia embarga na przywóz lub wywóz sprzętu, urządzeń, elementów
Sieci,
17) zmiana terminu realizacji Dzieła – opóźnienia w innych projektach, uniemożliwiające realizację Umowy
zgodnie z pierwotnie określonym terminem lub powodujące że realizacja dzieła w pierwotnie ustalonym terminie
jest nieracjonalna technicznie, organizacyjnie lub finansowo;
18) zmiana sposobu wykonania Dzieła poprzez dopuszczenie podwykonawców lub rezygnację z nich – w
sytuacji zaistnienia okoliczności trudnych do przewidzenia leżących po stronie Wykonawcy lub w związku z
koniecznością intensyfikacji prac;

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587840

Adres internetowy: (URL) _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
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1. Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy, którzy mieli interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy. Odwołanie
przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Zasady i tryb postępowania w
zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 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. Domniemywa się, iż Zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27
ust. 2. ustawy
4. Odwołanie w niniejszym postępowaniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27
ust. 2 ustawy , albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż powyższe wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia;
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z
jej wniesieniem.
8. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587840

Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu

19 / 27

28/08/2012 (dd/mm/rrrr) - ID:2012-119668

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu

20 / 27

Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa

Powiat Włodawski

Adres pocztowy:

al. J. Piłsudskiego 24

Miejscowość

Włodawa

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 22-200

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Powiat Świdnicki
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Adres pocztowy:

ul. Niepodległości 13

Miejscowość

Świdnik

Państwo

Polska (PL)

Kod pocztowy 20-040

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Cyców z siedzibą w Cycowie

Adres pocztowy:

ul. Chełmska 42

Miejscowość

Cyców

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 21-070

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Łęczna

Adres pocztowy:

Plac Kościuszki

Miejscowość

Łęczna

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 21-010

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Ludwin

Adres pocztowy:

Ludwin 51A

Miejscowość

Ludwin

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 21-075

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Milejów

Adres pocztowy:

ul. Partyzancka 13a

Miejscowość

Milejów

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 21-020

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Puchaczów

Adres pocztowy:

ul. Lubelska 22

Miejscowość

Puchaczów

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 21-013

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Spiczyn

Adres pocztowy:

Spiczyn 10c

Miejscowość

Spiczyn

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 21-077

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Mełgiew

Adres pocztowy:

ul. Partyzancka 2

Miejscowość

Mełgiew

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 21-007

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Oficjalna nazwa

Gmina Piaski

Adres pocztowy:

ul. Lubelska 77

Miejscowość

Piaski

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 21-050

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Rybczewice

Adres pocztowy:

Rybczewice Drugie 119

Miejscowość

Rybczewice

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 21-065

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Hanna

Adres pocztowy:

Hanna 43b

Miejscowość

Hanna

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 22-220

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Hańsk

Adres pocztowy:

ul. Osiedlowa 4

Miejscowość

Hańsk

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 22-235

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Stary Brus

Adres pocztowy:

Stary Brus 47a

Miejscowość

Stary Brus

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 22-244

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Urszulin

Adres pocztowy:

ul. Kwiatowa 35

Miejscowość

Urszulin

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 22-235

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Włodawa

Adres pocztowy:

al. Jana Pawła II 22

Miejscowość

Włodawa

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 22-200

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Wola Uhruska

Adres pocztowy:

ul. Parkowa 5

Miejscowość

Wola Uhruska
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Państwo

Polska (PL)

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

Gmina Wyryki

Adres pocztowy:

Wyryki 154

Miejscowość

Wyryki

Państwo

Polska (PL)

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy 22-205

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____
Część nr : _____

Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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