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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Województwo Mazowieckie Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  03-719 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.,
która na podstawie umowy z dnia 27 sierpnia 2012
r., Nr 1-RW/OW-II/P-IDM/12 działa jako Pełnomocnik
Zamawiającego.

Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  Krzysztof Filiński, Marek Ogonowski

E-mail:  k.filinski@armsa.pl, m.ogonowski@armsa.pl Faks:  +48 228438331

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) _____

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

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)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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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 :
Ogłoszenie o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i
zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu
"Internet dla Mazowsza".

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 Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Województwo mazowieckie

Kod NUTS:  PL

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 : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
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_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. Przedmiotem postępowania jest wybór partnera prywatnego do realizacji, w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego pasywnej i aktywnej sieci szerokopasmowej (w technologii światłowodowej) na terenie
Województwa Mazowieckiego w technologii doziemnej lub podwieszanej na infrastrukturze energetycznej w
zależności od przyjętego wariantu. W wyniku realizacji projektu minimum 90% ludności Mazowsza będzie
miało możliwość podłączenia do Internetu. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu
informacyjnemu.
2. Projekt zakłada budowę 3680 km tras światłowodowych, 42 węzłów szkieletowych, 308 węzłów
dystrybucyjnych i 4 technicznych, oraz wybudowanie sieci dostępowej NGA (FTTB) w 33 miejscowościach.
3. Projekt zakłada budowę sieci światłowodowej, z wykorzystaniem już istniejących elementów sieci różnych
operatorów. Uwzględniono w nim zarówno elementy pasywne (takie jak światłowody, przewody, studnie
teleinformatyczne czy też lokalizacje węzłów) oraz aktywne, tak aby spełnić podstawowe założenia projektu.
4. Sieć zgodna jest z myślą neutralności technologicznej, tak aby nie faworyzować żadnego z producentów czy
też operatorów, jednocześnie nie faworyzując konkretnej technologii. Zakłada się jednak wykorzystanie przede
wszystkim światłowodów jako medium transmisyjnego. Jest to podyktowane przede wszystkim możliwościami,
jakie niesie za sobą technologia światłowodowa oraz duża skalowalność tego rozwiązania.
5. Projekt „Internetu dla Mazowsza” pozwoli na uwolnienie rynku, dzięki zwiększeniu konkurencyjności w
segmencie hurtowym oraz podniesie świadomość społeczeństwa z zakresu wykorzystania Internetu.
6. Partner prywatny (Operator Infrastruktury) nie będzie mógł świadczyć usług detalicznych. W okresie
obowiązywania umowy Podmiot Publiczny (Województwo) pozostanie właścicielem sieci.
7. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach projektu ”Internet dla Mazowsza”.
8. Na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny otrzyma pomoc publiczną,
uznaną za zgodną ze wspólnym rynkiem decyzją Komisji Europejskiej z dnia 29 października 2012 r. nr
SA.33473 (2012/N) , która określa warunki udzielenia tej pomocy. Pomoc niezgodna z prawem podlega
wstrzymaniu, a udzielona podlega zwrotowi.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45231600  
Dodatkowe przedmioty 45232300  
 45314000  
 45314310  
 45310000  
 45312100  
 45312200  
 45331200  
 32412110  
 32425000  
 32562100  
 32500000  
 50332000  
 71320000  
 72720000  
 72315000  
 79342200  



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 26

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)
Wartość projektu zawiera się w kwocie równej 475 574 829,69 zł brutto.

(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 :  108   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)
Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10 000 000zł
( słownie: dziesięć milionów złotych). Informacje na temat zasad wnoszenia wadium oraz zabezpieczenia
należytego wykonania umowy zostaną zamieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
dalszym etapie postępowania.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
_____

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawcy współnie ubiegajacy się o dopuszczenie do udziału w dialogu ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm., dalej zwana "Ustawą" lub "Pzp".
2. Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania prowadzona bedzie z Pełnomocnikiem, o
którym mowa w pkt 1 powyżej.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o dopuszczenie do udziału w dialogu, każdy z
wymienionych w przepsie art. 22 ust. 1 Ustawy warunków udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej
jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z udziału w
postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w przepisie art. 24 Ustawy.
5. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 1 powyżej zostanie wybrana, Zamawiajacy żąda przed
zawarciem umowy o pratnerstwie publiczno - prywtanym umowy regulujacej współpracę tych Wykonawców.

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

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:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem zawartym w ust. 2 poniżej oraz zobowiązany jest
spełnić warunki udziału w postępowaniu, opisane w ogłoszeniu o zamówieniu.
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Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust.1 ustawy Pzp z uwzględnieniem powyższego zastrzeżenia.
Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp dokonana zostanie
na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów wskazanych poniżej i załączonych do wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp,
Zamawiający żąda przedłożenia w załączeniu do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
następujących oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp –
załącznik nr 3 do ogłoszenia.
2) oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopii aktualnego odpisu z
właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
3) oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopii aktualnego
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
4) oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopii aktualnego
zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
5) oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopii aktualnej informacji
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp - wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu,
6) oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopii aktualnej informacji z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. 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 wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów wskazanych powyżej:
1) ust. 2 pkt 2-4 i 6 – 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 (pkt 2),
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 (pkt 3 i 4),
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (pkt 6);
2) ust. 2 pkt 5 – 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.
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5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit a) i c) oraz pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia składa w załączeniu do oferty dokumenty, o których mowa w ust 2.
8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w poniżej, polega na zasobach innych
podmiotów i podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w ust. 2. W myśl § 6 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009
r. Nr 226, poz. 1817), dokumenty podmiotów, o których mowa powyżej, winny być poświadczane za zgodność z
oryginałem przez te podmioty lub umocowanego do tej czynności Wykonawcę.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Warunki odnoszace się do sytuacji ekonomicznej
i finansowej Zamawiajacy uzna za spełnione, gdy
wykonawca wykaże, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
do bieżącego finansowania realizacji przedsięwzięcia,
w wysokości co najmniej 90 000 000,00zł (słownie:
dziewięćdziesiąt milionów złotych), przy założeniu,
że środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być
sumowane do wskazanej wysokości, a zdolność
kredytowa to możliwość uzyskania nowego kredytu we
wskazanej wysokości, przy uwzględnieniu wcześniej
zaciągniętych zobowiązań kredytowych;
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem przedsięwzięcia na kwotę
co najmniej 60 000 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt
milionów złotych).
W celu wykazania spełnienia powyższych warunków
Zamawiajacy wymaga, by wykonawca załączył do
wniosku następujące dokumenty:
1. informacje banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w dialogu;
2. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
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prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o
którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, polega
na zdolnościach finansowych innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy,
zamawiający wymaga dodatkowo przedłożenia
odpowiedniej informacji potwierdzającej posiadanie
przez ten podmiot środków finansowych lub
potwierdzającej zdolność kredytową tego podmiotu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
dokonywana bedzie w opracu o złozone dokumenty
załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, w formule spełnia - nie spełnia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

1. Ilekroć w punkcie niniejszym jest mowa o:
1) Węźle sieci należy przez to rozumieć urządzenie
sieciowe, które jest punktem zbiegu co najmniej dwóch
łączy telekomunikacyjnych i kieruje przesyłaniem
informacji na odpowiednie łącze.
2) Zarządzaniu siecią należy przez to rozumieć zespół
czynności mieszczący się w obszarze zarządzania
usługami i działaniami operacyjnymi, obejmujący
konfigurację i aktywację usług w sieci, zapewnienie
jakości usług oraz rozwiązywanie problemów
związanych z ich świadczeniem.
3) Utrzymaniu sieci należy przez to rozumieć
zespół czynności niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania poszczególnych elementów sieci
telekomunikacyjnej, w tym do zapewnienia spełniania
przez sieć wymaganych parametrów technicznych.
2. Warunki odnoszące się do posiadania niezbędnej
wiedzy i doświadczenia Zamawiajacy uzna za
spełnione w przypadku gdy Wykonawca:
1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed
wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie) zamówienie
lub zamówienia polegające na zaprojektowaniu (tj.
wykonaniu projektu) kanalizacji kablowej lub linii
kablowych, z wyłączeniem przyłączy oraz instalacji
wewnątrzbudynkowej, o łącznej długości minimum 400
km, w tym co najmniej dla jednej inwestycji o długości
minimum 100 km;
2) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed
wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie) zamówienie
lub zamówienia polegające na zaprojektowaniu (tj.
wykonaniu projektu) kanalizacji kablowej lub linii
kablowych, z wykonaniem przyłączy do budynkowych ,
o łącznej długości minimum 20 km i wykonaniu
przyłączy minimum 600 szt., w tym co najmniej dla
jednej inwestycji o długości minimum 10 km wraz z
wykonaniem przyłączy budynkowych minimum 200 szt.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
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3) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed
wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej
jedno (1) zamówienie polegające na zaprojektowaniu
sieci wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi
niebędącymi urządzeniami końcowymi w rozumieniu
ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004
r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), tworzącymi sieć,
o co najmniej 80 węzłach, przy czym wykonana
dokumentacja projektowa obejmowała transmisję,
bezpieczeństwo i zarządzanie siecią.
4) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed
wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie) lub
wykonuje zamówienie lub zamówienia polegające na
wybudowaniu kanalizacji kablowej lub linii kablowych
światłowodowych, z wyłączeniem przyłączy oraz
instalacji wewnątrzbudynkowej, o łącznej długości
minimum 400 km, w tym co najmniej dla jednej
inwestycji o długości minimum 100 km;
5) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed
wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie) lub
wykonuje zamówienie lub zamówienia polegające na
wybudowaniu kanalizacji kablowej lub linii kablowych
światłowodowych, z wykonaniem przyłączy do
budynkowych, o łącznej długości minimum 20 km
i wykonaniu przyłączy minimum 600 szt., w tym co
najmniej dla jednej inwestycji o długości minimum
10 km wraz z wykonaniem przyłączy budynkowych
minimum 200 szt.
6) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed
wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie)lub wykonuje
zamówienie lub zamówienia polegające na świadczeniu
usług transmisji danych lub/i dzierżawy kanalizacji
kablowej lub/i dzierżawy ciemnych włókien lub/i
hurtowego dostępu do sieci Internet, dla co najmniej 5
użytkowników, o łącznej wartości przychodów z tego
tytułu co najmniej 10 000 000,00zł brutto (słownie:
dziesięć milionów złotych);
7) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed
wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie) co najmniej
jedno (1) zamówienie polegające na dostawie i
uruchomieniu urządzeń telekomunikacyjnych nie
będących urządzeniami końcowymi w rozumieniu
ustawy – Prawo telekomunikacyjne, tworzących sieć
o co najmniej 80 węzłach, o wartości zamówienia co
najmniej 12 000 000,00zł brutto (słownie: dwanaście
milionów złotych);
8) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed
wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie) lub wykonuje
co najmniej jedno (1) zamówienie polegające na
zarządzaniu lub utrzymaniu, co najmniej przez okres 12
miesięcy, sieci telekomunikacyjnej o łącznej długości
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łączy co najmniej 100 km, oraz wartości zamówienia
co najmniej 3 000 000,00złbrutto (słownie: trzy miliony
złotych);
3. Warunki odnoszące się do dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania przedsięwzięcia Zamawiajacy
uzna za spełnione, gdy wykonawca bedzie dysponował
zespołem w postaci:
1) Kierownika Kontraktu –osoba posiadająca
doświadczenie obejmujące zarządzanie inwestycjami
obejmującymi budowę obiektu liniowego o łącznej
długości minimum 200 km, w tym co najmniej dla jednej
inwestycji o długości minimum 50 km – 1 osoba;
2) specjalisty ds. technicznych w zakresie
przygotowania i realizacji przedsięwzięć
teleinformatycznych –posiada: (a) wykształcenie
wyższe techniczne w kierunku telekomunikacji lub
informatyki, oraz (b) doświadczenie zawodowego,
w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych
dotyczących projektów teleinformatycznych o wartości
co najmniej 15 000 000,00zł brutto (słownie: piętnaście
milionów złotych) łącznie, w tym jeden o wartości co
najmniej 5 000 000,00złbrutto (słownie: pięć milionów
złotych)– 3 osoby;
3) projektanta w branży telekomunikacyjnej – posiada:
(a) wykształcenie wyższe; (b) uprawnienia budowlane
w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń
do projektowania obiektu budowlanego w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą lub odpowiadającymi im ważnymi
uprawnieniami budowlanymi oraz (c) doświadczenie
w projektowaniu inwestycji telekomunikacyjnych o
wartości co najmniej 50 000 000,00 zł brutto (słownie:
pięćdziesiąt milionów złotych) łącznie, w tym jednej o
wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto (słownie:
dziesięć milionów złotych) – 5 osób;
4) kierownika budowy –posiada: (a) uprawnienia
budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
związanymi z obiektem budowlanym w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą lub w specjalności konstrukcyjno–
budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im
ważnymi uprawnieniami, oraz (b) doświadczenie w
realizacji inwestycji telekomunikacyjnych o wartości co
najmniej 50 000 000,00zł brutto (słownie: pięćdziesiąt
milionów złotych) łącznie, w tym jednej o wartości co
najmniej 10 000 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć
milionów złotych)na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót budowlanych – 5 osoba;
5) kierownika robót ogólnobudowlanych –posiada:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane –
2 osoby;
6) kierownika robót telekomunikacyjnych –posiada:
(a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym
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w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń
lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, (b) doświadczenie w realizacji inwestycji
telekomunikacyjnych o wartości co najmniej 50 000
000,00zł brutto (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych)
łącznie, w tym jednej o wartości co najmniej 10 000
000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych)– 5
osób;
7) kierownika robót elektrycznych –posiada:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane – 2 osoby;
8) kierownika robót drogowych –posiada: (a)
uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności drogowej bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane – 2
osoby;
9) specjalisty ds. informatyki i bezpieczeństwa
informatycznego –posiada: (a)wykształcenie wyższe
techniczne w kierunku telekomunikacji lub informatyki,
(b) doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania
i nadzorowania wdrożeń systemów teleinformatycznych
i telekomunikacyjnych, (c) doświadczenie zawodowe w
zakresie wdrażania i eksploatacji sieci IP zbudowanej
z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych klasy
operatorskiej lub enterprises oraz (d) doświadczenie w
realizacji inwestycji telekomunikacyjnych o wartości co
najmniej 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów
złotych)łącznie, w tym jednej o wartości co najmniej 2
000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych)– 2
osoby;
10) specjalisty ds. sieci - posiada ukończone
autoryzowane szkolenia w zakresie routingu i
switchingu na najwyższym z dostępnych poziomów – 1
osoba;
11) specjalisty ds. bezpieczeństwa
telekomunikacyjnego – posiada:(a) doświadczenie
zawodowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
sieci teleinformatycznych oraz (b) posiadającego
ukończone autoryzowane szkolenia w zakresie
bezpieczeństwa sieci na najwyższym z dostępnych
poziomów – 1 osoba;
12) specjalisty ds. zarządzania siecią – posiada min.
2-letniedoświadczenie zawodowe w zarządzaniu
teleinformatyczną siecią rozległą składającą się z co
najmniej 50 węzłów – 1 osoba;
13) specjalisty ds. konserwacji i utrzymania sieci -
posiada doświadczenie zawodowe w konserwacji i
utrzymaniu teleinformatycznej sieci rozległej o łącznej
długości co najmniej 50 km z wyłączeniem sieci
wewnątrzbudynkowych – 3 osoby,
14) specjalisty ds. systemów informatycznych -
posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
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w obsłudze systemów informatycznych operatora
telekomunikacyjnego – 1 osoba;
15) specjalisty ds. sprzedaży lub obsługi klientów
- posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze
sprzedaży usług telekomunikacyjnych dla
przedsiębiorców telekomunikacyjnych (rynek hurtowy)o
rocznej wartości sprzedaży co najmniej 5 000 000,00 zł
brutto (słownie: pięć milionów złotych)– 2 osoby;
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
dokonywana będzie w oparciu o złożone dokumenty
załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w
dialogu, w formule spełnia – nie spełnia. Warunek
graniczny spełnia.
5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca
może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących 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 wykonaniu zamówienia.
6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi przybrać
formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma, w
tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z
oryginałem.
7. W przypadku, w którym Wykonawca będzie
wykazywał spełnienie warunków udziału w
postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ustęp
2b PZP Zamawiający wymaga, aby przedstawione
oświadczenie o udostępnieniu zasobów wykazywało
szczegółowo, w jakim zakresie i na jakich zasadach
dojdzie do udostępnienia zasobów.
8. W zakresie spełnienia warunków, o których mowa
powyżej, tj. w zakresie warunków odnoszących się
do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
przedsięwzięcia, Zamawiający dopuszcza, aby jedna
osoba wykazywała spełnienie jednocześnie więcej niż
jednego warunku określonego w punkcie 3 powyżej
ppkt 1) - 16).
9. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo
budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in.
wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem
wydanym przez tę Izbę. Zgodnie z art. 12a ww. ustawy,
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli
Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia,
która ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba
ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi
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wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli
takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa
do wykonywania określonych zawodów regulowanych
lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje
zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie
z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
10. w celu wykazania spełnienia powyższych warunków
Zamawiajacy wymaga, by wykonawca załączył do
wniosku następujące dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu określonych w przepisie
art 22 ust. 1 Ustawy według wzoru zawartego w
załączniku nr 2 do ogłoszenia zamieszczonego na
stronie Zamawiającego;
2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w dialogu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone(zgodnie z treścią
załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia);
3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w dialogu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnie z
treścią załącznika nr 5 do niniejszego ogłoszenia);
4) 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 (zgodnie z treścią załącznika nr 6 do
niniejszego ogłoszenia);
5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień (zgodnie z treścią
załącznika nr 7 do niniejszego ogłoszenia);
W przypadku złożenia przez Wykonawców
dokumentów zawierających dane w innych walutach
niż polski złoty Zamawiający jako kurs przeliczeniowy
waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia wszczęcia
niniejszego postępowania. Ten sam kurs Zamawiający
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przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych
finansowych.

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 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)

Negocjacyjna przyspieszona 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:  5
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż, lub równa
pięciu, zamawiający zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te warunki. Jeżeli liczba
wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż pięciu, zamawiający zaprasza
do dialogu wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania warunku w zakresie posiadanego
doświadczenia w budowie kanalizacji kablowej lub linii kablowych światłowodowych. Zamawiający przyzna
wykonawcy punkty za wybudowanie kanalizacji kablowej lub linii kablowych światłowodowych, z wyłączeniem
przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych, liczone wg wzoru: Ρ=(D-400)/10 D= suma długości
wskazanych przez wykonawcę w wykazie robót budowlanych załączonym do wniosku o dopuszczenie do
udziału w dialogu (warunek oznaczony w sekcji III.2.3) w punkcie 2 ppkt 4) W przypadku, gdy nie będzie
można dokonać zakwalifikowania pięciu wykonawców z uwagi na to, że dwóch lub więcej wykonawców
uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród nich wybierze tych wykonawców, którzy wykażą się
posiadaniem najwyższych środków finansowych lub zdolnością kredytową zgodnie z treścią dokumentów
przedłożonych wraz wnioskiem o dopuszczenie do udziału w dialogu (warunek oznaczony w sekcji III.2.2) w pkt
1). Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania. Zamawiający przy
ocenie punktowej wniosków weźmie pod uwagę wyłącznie usługi realizowane bezpośrednio przez Wykonawcę.
Wykonawca - w celu uzyskania dodatkowych punktów - nie może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych.

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
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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. Zaktualizowana wartość netto
płatności Zamawiającego na etapie
inwestycji i eksploatacji obejmująca w
szczególności wynagrodzenie partnera
prywatnego i inne płatności

65 6. _____ _____

2. Inne kryteria ekonomiczne i
jakościowe

35 7. _____ _____

3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

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)
ARM/18/12

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)

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: 
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_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  17/12/2012  Godzina:  10:00

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:
_____

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  _____ (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : ______        (dd/mm/rrrr)    Godzina
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  _____
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 :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach projektu ”Internet dla Mazowsza”.

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
1. Zamawiajacym jest Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa na rzecz, którego
działa w wyniku umowy z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 1-RW/OW-II/P-IDM/12:
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, tel. /22/ 566 47 60, fax. /22/ 843 83 31.
Adres korespondencyjny: ul. Brechta 3 , 03-472 Warszawa, NIP: 521-337-46-90. REGON: 140391839, adres
strony internetowej: www.armsa.pl.
Wszelką korespondencję związana z niniejszym postępowaniem nalezy kierować na adres do korespondencji
Pełnomocnika Zamawiającego wskazany powyżej.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym został opublikowany na stronie internetowej Pełnomocnika
Zamawiającego pod adresem www.armsa.pl i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego ogłoszenia.
4. Wymaga się, aby przedmiot umowy odpowiadał przepisom prawa, a w szczególności:
1) Ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z
późn. zm.);
2) Ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r., Nr
106, poz. 675 z późn. zm.);
3) Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007
r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);
4) Uchwale Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 2283/89/07 z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia
Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013;
5) Uchwale Nr 246/213/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013;
6) Uchwale Nr 819/342/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
przystąpienia do realizacji indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod
nazwą „Internet dla Mazowsza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 – 2013;
7) Uchwale Nr 2406/403/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie
przystąpienia do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 - 2013 indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą
„Internet dla Mazowsza”;
8) Uchwale Nr 2125/91/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie
realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn. „Internet dla Mazowsza” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
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9) Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 29 października 2012 r. nr SA. 33473 (2012/N)
5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania
ofert w dalszym etapie postępowania.
6. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym będzie obowiązywała od dnia jej zawarcia do upływu
co najmniej 7 lat od dnia gotowości do zapewniania dostępu telekomunikacyjnego przedsiębiorcom
telekomunikacyjnym w sposób otwarty, niedyskryminujący i przejrzysty. Ostateczny okres wykonywania umowy
zostanie określony przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, po zakończeniu
dialogu z wykonawcami.
7. Wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu należy składać w siedzibie Zamawiającego, Agencja Rozwoju
Mazowsza S.A., ul. Brechta 3 , 03-472 Warszawa Sekretariat Pietro III.
8. Wnioski należy składać w terminie do dnia17.12. 2012 r. do godz. 10.00.
9. W przypadku składania wniosków drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jego
złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
10. W przypadku złożenia po terminie wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu zamawiający niezwłocznie
zawiadamia wykonawcę o złożeniu wniosku po terminie oraz zwraca wniosek po upływie terminu do wniesienia
odwołania.
11. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia.
12. Wzór formularza oraz pozostałe załączniki do ogłoszenia zawierające wzory oświadczeń zamieszczone
zostały na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego, tj.: www.armsa.pl
13. Wniosek zawierający komplet dokumentów i oświadczeń, należy złożyć w zamkniętej kopercie
(opakowaniu), która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez
uszkodzenia koperty (opakowania).
14. Koperta (opakowanie) powinny być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy oraz opisane: Agencja
Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. B.Brechta 3, 03-472 Warszawa
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór
Partnera Prywatnego dla projektu:
Internet Dla Mazowsza
15. Wniosek wraz z załącznikami musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy (zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo do podpisania wniosku musi być załączone do wniosku, jeżeli nie wynika
ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w
kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
16. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy powinny zostać przekazane w formie
umożliwiającej zachowanie ich poufności, wraz z wyraźnym zastrzeżeniem na piśmie, iż informacje w
tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawnione innym wykonawcom.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, wobec których wykonawca nie podjął
działań przedstawionych w zdaniu poprzednim, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których
obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa, orzeczeń sądowych lub decyzji organów administracji
publicznej niezależnie od podjęcia przez wykonawcę działań opisanych w zdaniu poprzednim. Brak stosownego
zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i
danych do dokumentacji postępowania oraz na ich ujawnienie.
17. Zaleca się, by strony wniosku były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
18. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie do wniosku spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron
wchodzących w skład wniosku.
19. Wniosek musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
20.Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki
do niniejszego ogłoszenia powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
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21. Wszelkie miejsca we wniosku, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) wniosek.
22. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w art 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez upoważnionego do tej
czynności wykonawcę lub te podmioty.
23. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione
wątpliwości co do jej prawdziwości.
24. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku ponosi wykonawca.
25. Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu nastąpi w siedzibie Pełnomocnika
Zamawiającego- Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Brechta 3 , 03-472 Warszawa, III piętro, pok. 325 w dniu
17.12.2012 r. o godzinie 10:30.
26. Zamawiający nie przewiduje nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania
stanowiące podstawę do składania ofert.
27. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
28. Wszelkie dokumenty składane przez wykonawców w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
29. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub
faksem, za wyjątkiem dokumentów, dla których zgodnie z przepisami prawa zastrzeżona jest forma pisemna.
30. Forma pisemna zastrzeżona jest w szczególności do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu
wraz z wymaganymi załącznikami.
31. Jeżeli strony przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
32. Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić niniejsze postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej albo niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
33. Termin realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: projekt, budowa i uruchomienie sieci szerokopasmowej - od
dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.

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 224587801

E-mail:  odowłania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587800

Adres internetowy:  (URL) _____

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____
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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)
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz 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.
Terminy odwołań określono w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm)

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 224587801

E-mail:  odowłania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587800

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
16/11/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-159439
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: ul. Brechta 3

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  03-472 Warszawa Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  Krzysztof Filiński, Marek Ogonowski

E-mail:  k.filinski@armsa.pl, m.ogonowski@armsa.pl Faks:  +48 228438331

Adres internetowy:  (URL) http://www.armsa.pl

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: Brechta 3

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  03-472 Warszawa Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  Krzysztof Filiński, Marek Ogonowski

E-mail:  k.filinski@armsa.pl, m.ogonowski@armsa.pl Faks:  +48 228438331

Adres internetowy:  (URL) http://www.armsa.pl

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: ul. Brechta 3

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  03-472 Warszawa Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  Krzysztof Filiński, Marek Ogonowski

E-mail:  k.filinski@armsa.pl, m.ogonowski@armsa.pl Faks:  +48 228438331

Adres internetowy:  (URL) http://www.armsa.pl

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

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (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
bez VAT:  _____

Waluta: 

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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