
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA
zwana dalej SIWZ

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 

powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

Przedmiot zamówienia:

,,Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”

Rzekuń, dn 09.09.2013 r.

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka



I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiającym jest:
Nazwa: Gmina Rzekuń
Adres: 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33
Tymczasowa siedziba gminy: Gimnazjum  im  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  w  Rzekuniu,  ul. 

Szkolna 1, 07-411 Rzekuń
Adres poczty elektronicznej: rzekun@rzekun.pl
Strona internetowa: www.rzekun.pl
Numer telefonu: 29 761 73 01 wew. 149
Numer faksu: 29 643 20 93
Godziny urzędowania: pn, śr, czw: od 745 do 1545

wt: od 745 do 1700

pt: od 745 do 1300
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II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 200.000,00 euro zgodnie z art. 10 ust. 1 w 
związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Ustawa Pzp (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907),
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów jakich  może  żądać  zamawiający od wykonawcy,  oraz  form,  w  jakich  te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231),

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego 
kursu  złotego  w  stosunku  do  euro,  stanowiącego  podstawę  przeliczania  wartości 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz.1650).

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót 
budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 1372). 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (t.j.  Dz.U. z 
2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),

6. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 
101, poz. 929 z późn. zm.),

7. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 
331, z późn. zm.)

8. Kodeks cywilny. 
3. Informacje ogólne:

1. Niniejsza  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  –  zwana  dalej  „SIWZ”  jest 
zaproszeniem i podstawą do złożenia oferty. 

2. Wykonawca  winien  zapoznać  się  z  całością  niniejszej  SIWZ.  Wszystkie  formularze 
zawarte  w  niniejszej  SIWZ  zostaną  wypełnione  przez  Wykonawcę  ściśle  według 
wskazówek.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. 
4. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną 

propozycję sam lub jako partner w konsorcjum. 
5. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

strona 3/70

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka



6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 . 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
12. W kwestiach nie omówionych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy. 
13. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający 

dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres, numer telefonu i faksu oraz 
adres poczty elektronicznej i adres internetowy zostały wskazane w Rozdziale I. SIWZ.

14.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 
16. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,  którego 

wykonanie powierzy podwykonawcy. 
17. Zamawiający  nie  przewiduje  udzielenia  zaliczki  na  poczet  wykonania  przedmiotu 

zamówienia.
18. Rysunki i opisy zawierające nazwy producentów, materiałów i urządzeń należy traktować 

jako przykładowe, spełniające określone wymagania. 
19. W miejscach, gdzie występują nazwy własne dodaje się sformułowanie: lub równoważne. 

Za  rozwiązanie  równoważne  Zamawiający  rozumie  rozwiązanie/  element  spełniający 
parametry techniczne istotne w kontekście osiągnięcia celu.

20. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania urządzeń i materiałów o parametrach nie 
gorszych niż podano w opisie przedmiotu zamówienia. 

21. Wszystkie  dodatkowe  koszty  (poza  wymienionymi  w  SIWZ)  i  ryzyko  związane  z 
zastosowaniem innych urządzeń i materiałów Wykonawca ponosi we własnym zakresie. 
W  przypadku  kosztów  dodatkowych,  które  wynikną  ze  zmiany  producenta  wszelkie 
pokrywa Wykonawca.
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów 
oprogramowania
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
30213000-5 Komputery osobiste
30213300-8 Komputer biurkowy
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32400000-7 Sieci
32410000-0 Lokalna sieć komputerowa
32412000-4 Sieci komunikacyjne
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna
32412110-8 Sieć internetowa
32412120-1 Sieć intranetowa
32413000-1 Sieć zintegrowana
32413100-2 Rutery sieciowe
32415000-5 Sieć ethernet
32418000-6 Sieć radiowa
32420000-3 Urządzenia sieciowe
32421000-0 Okablowanie sieciowe
32422000-7 Elementy składowe sieci
32423000-4 Gniazda sieciowe
32424000-1 Infrastruktura sieciowa
32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32510000-1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
32521000-1 Kable telekomunikacyjne
32522000-8 Sprzęt telekomunikacyjny
32523000-5 Urządzenia telekomunikacyjne
32524000-2 System telekomunikacyjny
32570000-9 Urządzenia łączności
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32571000-6 Infrastruktura komunikacyjna
44000000-0 Konstrukcje  i  materiały  budowlane;  wyroby  pomocnicze  dla  budownictwa 
(zwyjątkiem aparatury elektrycznej)
44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4 Materiały konstrukcyjne
44111000-1 Materiały budowlane
44114000-2 Beton
44114200-4 Produkty betonowe
44114210-7 Słupy betonowe
44212000-9 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów
44212200-1 Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe
44212230-0 Wieże
44212263-0 Maszty kratowe
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232330-4 Wznoszenie masztów antenowych
45232340-7 Roboty budowlane w zakresie masztów telefonii komórkowej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45341000-9 Wznoszenie płotów
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45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48200000-0 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
48210000-3 Pakiety oprogramowania dla sieci
48219000-6 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
48220000-6 Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu
48800000-6 Systemy i ser wery informacyjne
48820000-2 Serwery
48821000-9 Serwery sieciowe
51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
51600000-8 Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych
51611000-8 Usługi instalowania komputerów
66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
72000000-5 Usługi  informatyczne:  konsultacyjne,  opracowywania  oprogramowania, 
internetowe i wsparcia
72400000-4 Usługi internetowe
72410000-7 Usługi dostawców
72411000-4 Dostawcy usług internetowych (ISP)
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
80531000-5 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego
80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
80533000-9 Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe
80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego
80533200-1 Kursy komputerowe

2. Przedmiot zamówienia:
Etap 1. /Zadanie  1:  -  Przygotowanie dokumentacji  projektowej  oraz budowa infrastruktury 

teletechnicznej  bezpośrednio  związanej  z  udostępnieniem  internetu  (sieci 
szerokopasmowej)  i  przeprowadzenie  wymaganych  testów  i  badań  funkcjonowania 
infrastruktury oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem Zamawiającemu 
przedmiotu prac w użytkowanie.

Etap 2. /Zadanie 2: - Dostawa 418 kpl. zestawów komputerowych z oprogramowaniem i ich 
instalacja wraz z urządzeniami sieciowymi, w tym 145 szt. w gospodarstwach domowych, 
273 szt. w jednostkach podległych Gminie

Etap 3. /Zadanie  3:  -  Przeprowadzenie  szkolenia  z  podstaw  obsługi  komputera  oraz 
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korzystania z zasobów internetu
Etap 4. /Zadanie 4: – Adaptacja pomieszczenia na serwerownię, uruchomienie sieci
Etap 5. /  Zadanie  5:  Serwis  sprzętu  komputerowego beneficjentów końcowych i  jednostek 

podległych gminie; prowadzenie Biura Obsługi Beneficjenta Końcowego
Etap 6. /  Zadanie  6:  Dostarczenie łącza internetowego,  serwisowanie urządzeń sieciowych, 

zarządzania siecią, w tym m. in.: obsługa logistyczna, usprawnianie sieci itp.
Etap 7. / Zadanie 7: Ubezpieczenie sprzętu komputerowego beneficjentów końcowych
Etap 8. / Zadanie 8: Modernizacja i serwis sprzętu komputerowego na zakończenie Projektu

3. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawarty  jest  w  Programie  funkcjonalno-
użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać 
zgodnie  z  warunkami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ),  w 
szczególności  zgodnie  z  programem  funkcjonalno-użytkowym  stanowiącym  załącznik  do 
niej.  Dostarczane  materiały,  urządzenia  powinny  być  fabrycznie  nowe,  nie  używane  i 
obejmować  wszystkie  pozycje  wyszczególnione  w  PFU  w  pełnym  podanym  zakresie,  z 
uwzględnieniem wszystkich określonych w tym dokumencie wymagań.

4. Dostawa  poszczególnych  egzemplarzy  sprzętu  nastąpi  na  koszt  własny  Wykonawcy,  w 
opakowaniu firmowym producenta, odpowiadającym właściwościom sprzętu, zapewniającym 
jego całość i nienaruszalność.

5. Zadanie  realizowane  jest  w  ramach  projektu  ,,Internet  dla  mieszkańców  gminy  Rzekuń” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka  2007  –  2013 
(Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion).

6. Uwaga:  Nienależyte  wykonanie  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę  skutkujące  dla 
Zamawiającego  obowiązkiem  zwrotu  dotacji  w  całości  lub  części  powoduje  obowiązek 
zapłaty  przez  Wykonawcę  równoważności  zwróconych  dotacji  w  terminie  14  dni  od 
przedłożenia wezwania do uregulowania z dokumentem kwoty zwrotu dotacji. 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem:
Etap 1./ Zadanie 1. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 16.06.2014 r.
Etap 2./ Zadanie 2. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 16.06.2014 r.
Etap 3./ Zadanie 3.– termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 16.06.2014 r.
Etap 4./ Zadanie 4. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 16.06.2014 r.
Etap 5./ Zadanie 5. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 15.12.2015 r.
Etap 6./ Zadanie 6. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 15.12.2015 r.
Etap 7./ Zadanie 7. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 16.06.2014 r.
Etap 8./ Zadanie 8. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 15.12.2015 r.

2. Zakres  rzeczowo  –  finansowy  robót/  usług  będzie  realizowany  zgodnie  z  poniższym 
harmonogramem,  który  będzie  stanowił  integralną  część  umowy  na  realizację 
przedmiotowego  zamówienia.  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  terminowej  realizacji 
każdego etapu, z zastrzeżeniem § 8 ust.1 pkt. 1 lit. a wzoru umowy. 

Wydatki w ramach projektu według podziału na etapy/ zadania
Etap/ 

zadanie Kategorie wydatków Liczba jednostek Terminy 
wykonania

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz 
budowa  infrastruktury  teletechnicznej 
bezpośrednio  związanej  z  udostępnieniem 
Internetu  (sieci  szerokopasmowej) 
i Przeprowadzenie wymaganych testów i badań 
funkcjonowania  infrastruktury  oraz 
przygotowanie  dokumentów  związanych  z 
oddaniem Zamawiającemu przedmiotu prac w 
użytkowanie, w tym m. in.:

16.06.2014 r.

Zakup masztu 13,00
Zakup i instalacja anteny Wi-Fi 36,00
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Wydatki w ramach projektu według podziału na etapy/ zadania
Etap/ 

zadanie Kategorie wydatków Liczba jednostek Terminy 
wykonania

Koszty uziemienia masztu (wieży) 13,00
Instalacja i montaż masztu (wieży) 13,00
Zakup punktów dostępowych 13,00
Zakup serwera do obsługi systemu 2,00
Zakup routera 13,00
Zakup urządzenia sieciowego UTM 1,00
Stacja bazowa systemu PtM 2,00
Zakup linii radiowej 9,00
Zakup szafy typu Rack do serwerowni 1,00
Zakup  szafy  typu  Rack  do  pozostałych 
masztów

13,00

Zakup i instalacja zasilania awaryjnego 14,00
Zakup i instalacja Switch'y 8,00
Zakup  materiałów  pomocniczych  (kable, 
listwy, puszki, śrubki itp.)

17,00

System zarządzania i monitoringiem sieci 1,00
2. Dostawa 418 kpl. zestawów komputerowych z 

oprogramowaniem  i  ich  instalacja  wraz  z 
urządzeniami  sieciowymi,  w  tym 145  szt.  w 
gospodarstwach  domowych,  273  szt.  w 
jednostkach podległych Gminie, w tym m. in.:

16.06.2014 r.

Zestawy komputerowe dla mieszkańców 145,00
Urządzenia  do  łączenia  się  z  siecią  dla 
mieszkańców

145,00

Przyłączenia użytkowników 145,00
Zestawy komputerowe dla jednostek 273,00
Antywirus 2 lata 418,00
Urządzenia  do  łączenia  się  z  siecią  dla 
jednostek PmP

3,00
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Wydatki w ramach projektu według podziału na etapy/ zadania
Etap/ 

zadanie Kategorie wydatków Liczba jednostek Terminy 
wykonania

Przyłączenia jednostek 3,00
Zakup drukarek dla jednostek 23,00
Oprogramowanie 17,00
Szafa metalowa na komputery przenośne 17,00

3. Przeprowadzenie szkolenia z podstaw obsługi 
komputera  oraz  korzystania  z  zasobów 
internetu, w tym m. in.:

16.06.2014 r.

Katering 40,00
Trener 40,00
Wynajem Sali 40,00
Materiał szkoleniowy 145,00

4. Adaptacja  pomieszczenia  na  serwerownię, 
uruchomienie sieci, w tym m. in.:

16.06.2014 r.

Netbook do obsługi sieci 2,00
Zakup i instalacja okablowania strukturalnego 8,00
Montaż urządzeń sieciowych 13,00
Koszty uruchomienia sieci 13,00
Konfiguracja sieci strukturalnej 1,00

5. Serwis sprzętu komputerowego beneficjentów 
końcowych  i  jednostek  podległych  gminie; 
prowadzenie  Biura  Obsługi  beneficjenta 
Końcowego

18,00 1.07.2014 r. do 
15.12.2015 r.

6. Dostarczenie  łącza  internetowego, 
serwisowanie  urządzeń  sieciowych, 
zarządzania  siecią,  w  tym  m.  in.:  obsługa 
logistyczna, usprawnianie sieci itp.

18,00 1.07.2014 r. do 
15.12.2015 r.

7. Ubezpieczenie  sprzętu  komputerowego 
beneficjentów końcowych

145,00 16.06.2014 r.

8. Modernizacja i serwis sprzętu komputerowego 418,00 1.10.2015 r. do 
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Wydatki w ramach projektu według podziału na etapy/ zadania
Etap/ 

zadanie Kategorie wydatków Liczba jednostek Terminy 
wykonania

na zakończenie Projektu 15.12.2015 r.

strona 12/70

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka



V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy – Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykonali w ciągu ostatnich 3 lat minimum:
i. co najmniej  1 zamówienie w zakresie budowy (w tym instalacji,  konfiguracji  i 

uruchomienia)  sieci  bezprzewodowej  w technologii  dostępowej  WLAN (WiFi), 
składającej się z:
• minimum 10 punktów dostępowych WiFi,
• 100 przyłączonych klientów WiFi
• wybudowania łącznie przynajmniej 1 radiolinii na pasmo licencjonowane,
• wybudowania przynajmniej 10 masztów aluminiowych h>=8m
• instalacji i uruchomienia min. jednego serwera usług sieciowych
• instalacji  i  uruchomienia  minimum  jednej  sprzętowej  bramy  internetowej 

(router lub firewall z funkcjonalnością routera)
ii. oraz  co  najmniej  1  zamówienie o  wartości  minimum  20 000,00  zł  brutto  w 

zakresie projektowania sieci bezprzewodowej transmisji danych, składającej się z 
minimum 10 stacji bazowych

iii. oraz  co  najmniej  1  zamówienie o  wartości  minimum  350 000,00  zł  brutto  w 
zakresie  dostawy  minimum  150  szt.  zestawów  komputerowych  (komputery 
stacjonarne z monitorem lub komputery przenośne).

(w  przypadku,  gdy  wartość  umowy  została  określona  w  walucie  innej  niż  złoty 
przeliczenie nastąpi  wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i 
obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację zamówienia)

c) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie 
lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym:
i. Certyfikowany  inżynier  produktu  radiolinie  na  pasmo  licencjonowane  –  co 

najmniej jedna osoba posiadająca certyfikat producenta zaoferowanego sprzętu w 
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zakresie instalacji i utrzymania,
ii. Certyfikowany  inżynier  produktów  sieciowych  –  co  najmniej  dwóch  osób 

posiadających certyfikat producenta zaoferowanych przełączników oraz routerów 
w zakresie instalacji i utrzymania,

iii. Inżynier planowania radiowego – co najmniej jedna osoba, która posiada certyfikat 
producenta  zaoferowanego  oprogramowania  do  planowania  radiowego,  a 
dodatkowo  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert 
uczestniczyła w realizacji przynajmniej 3 projektów planowania radiowego o w 
których  zaplanowano  przynajmniej  10  Stacji  Bazowych  (w  każdym) 
jakiegokolwiek  systemu  punkt-wielopunkt  wykorzystując  wspomniane 
oprogramowanie.

iv. Kierownik projektu – co najmniej jedna osoba, która posiada ważny akredytowany 
certyfikat  zarządzania projektami,  a  dodatkowo w okresie  ostatnich 5 lat  przed 
upływem  terminu  składania  ofert  uczestniczyła  w  zarządzaniu  przynajmniej 
jednym  projektem  dotyczącym  budowy  sieci  telekomunikacyjnej  zawierającej 
urządzenia  radiowe  łączącej  kilka  miejscowości  i  przynajmniej  10  Stacji 
Bazowych.

v. Instalator systemów radiowych – co najmniej  3 osoby, każda posiadająca ważne 
badania lekarskie oraz certyfikat ukończenia szkolenia pracy na wysokości oraz w 
polu  mikrofalowym,  posiada  uprawnienia  elektryczne,  eksploatacyjne  lub 
równoważne min. 1kV, 

vi. Projektant  telekomunikacyjny  –  co  najmniej  jedna  osoba,  która  posiada 
uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  specjalności  instalacji  w 
telekomunikacji radiowej, a dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania  ofert  zaprojektowała sieć  telekomunikacyjną  składającą się  z 
minimum 10 stacji bazowych.

vii. Kierownik budowy w specjalności telekomunikacyjnej – co najmniej jedna osoba, 
która  posiada  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  budową  w  specjalności 
instalacji w telekomunikacji radiowej, a dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem  terminu  składania  ofert  kierowała  budową sieci telekomunikacyjnej 
składającą się z minimum 10 stacji bazowych.

viii. Projektant budowlany – co najmniej jedna osoba, która posiada uprawnienia 
budowlane  do  projektowania  w  specjalności  konstrukcyjnej,  a  dodatkowo  w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zaprojektowała min. 
10 masztów aluminiowych h > 10 m)

ix. Kierownik  budowy  –  co  najmniej  jedna  osoba,  która  posiada  uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej, a 
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dodatkowo  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert 
kierowała min. 10 budowami masztów aluminiowych h > 10 m)

x. Jedna osoba będzie  mogła  pełnić  kilka  funkcji.  Nie  można  jedynie  łączyć  roli 
Kierownika Projektu z innymi funkcjami.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia  z  postępowania  Zamawiający  żąda  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów 
wymienionych w rozdziale VI. 

3. Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  przez  Wykonawców  warunków  udziału  w 
postępowaniu na dzień składania ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą podpisanych 
oświadczeń i dokumentów.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki 
określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien 
spełniać każdy z Wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie (składając ofertę 
wspólną). 
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VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenie  upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków 

określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 
2 do SIWZ. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może  
być złożone wspólnie.

b) wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy-w  tym  okresie,  z  podaniem  ich  wartości 
przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane  lub  są  wykonywane,  oraz  załączeniem  dowodów  czy  zostały  wykonane 
należycie, określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ . -Wzór wykazu stanowi 
Załącznik nr 4 do SIWZ. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa  
przynajmniej jeden z Wykonawców.
a) dowodem należytego wykonania  zamówienia są poświadczenia (w przypadku nadal 

wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane 
nie  wcześniej  niż  na  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o 
dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  albo  ofert).  W przypadku  zamówień  na 
usługi jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest  w  stanie  uzyskać  poświadczenia,  przedkłada  oświadczenie  Wykonawcy,  że 
zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zakres poświadczenia 
lub oświadczenia musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w 
Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. -Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten 
składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
• W przypadku  gdy Zamawiający  jest  podmiotem na  rzecz  którego  zamówienia 
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wskazane  w  wykazie  Rozdział  VI.  ust.  1,  pkt.  2  SIWZ  zostały  wcześniej 
wykonane,  Wykonawca  nie  ma  obowiązku  przedkładania  dowodów,  o  których 
mowa w Rozdziale VI. ust. 1, pkt. 2, lit. a). SIWZ.

• w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz, o którym mowa w Rozdziale VI. 
ust.  1,  pkt.  2,  lit.  a).  SIWZ.  budzi  wątpliwości  zamawiającego  lub  gdy  z 
poświadczenia  albo  z  innego  dokumentu  wynika,  że  zamówienie  nie  zostało 
wykonane  lub  zostało  wykonane  nienależycie,  zamawiający  może  zwrócić  się 
bezpośrednio do właściwego podmiotu,  na rzecz którego usługi były lub miały 
zostać  wykonane,  o  przedłożenie  dodatkowych  informacji  lub  dokumentów 
bezpośrednio Zamawiającemu.

c) wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  w  szczególności 
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrole  jakości  lub  kierowanie  robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zakres 
ww.  dokumentów  musi  potwierdzać  spełnienie  odpowiednio  warunku  określonego  w 
Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. c. SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do 
SWIZ. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa  
przynajmniej jeden z Wykonawców.

d) oświadczenie,  że  osoby które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia,  posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego 
w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 6 do 
SWIZ. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa  
przynajmniej jeden z Wykonawców.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia  w okolicznościach,  o  których  mowa w art.24  ust.1  ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

1. oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 
W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  oświadczenie  takie  
składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

2. aktualny odpis  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 
gospodarczej  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu 
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wykazania  braku  podstaw do  wykluczenia  w oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy Pzp, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
W przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  zamówienie dokument  ten składa  
każdy z Wykonawców oddzielnie. 

3. aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego,  potwierdzającego  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- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
W przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  zamówienie dokument  ten składa  
każdy z Wykonawców.

4. aktualne  zaświadczenie  właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  Kasy 
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie  zalega  z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące  przed  upływem terminu  składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
W przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  zamówienie dokument  ten składa  
każdy z Wykonawców.

5. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o  której  mowa  w art.  24  ust.  2  pkt.  5,  albo  informację  o  tym,  że  nie  należy  do  grupy 
kapitałowej- Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

a) Art. 4 pkt. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, 
poz. 331, z późn. zm.) zawiera definicję grupy kapitałowej zgodnie z którą rozumie się 
przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 
lub  pośredni  przez  jednego  przedsiębiorcę,  w  tym  również  tego  przedsiębiorcę. 
Kontrola  to  wszelkie  formy  bezpośredniego  lub  pośredniego  uzyskania  przez 
przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie przy uwzględnieniu wszystkich 
okoliczności  prawnych  lub  faktycznych,  umożliwiają  wywieranie  decydującego 
wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców (art. 4 pkt. 4 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  zamówienie  dokument  ten  
składa każdy z Wykonawców.

b) Jeżeli Wykonawca złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
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Zamawiający  zwróci  się  do  Wykonawcy  o  udzielenie  w  określonym  terminie 
wyjaśnień dotyczących powiązań o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 
Zamawiający,  oceniając  wyjaśnienia  weźmie  pod  uwagę  obiektywne  czynniki,  w 
szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, 
istniejących  między  przedsiębiorcami,  na  ich  zachowania  w  postępowaniu  oraz 
przestrzegania zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wyklucza z postępowania o 
udzielenie  zamówienia  Wykonawcę,  który nie  złożył  wyjaśnień,  oraz  Wykonawcę, 
który nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

6. aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert;
7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert.
8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem terminu składania 
wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert. 

3. Wykonawcy  mający  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 2-4) oraz ust. 2 pkt. 6-8) SIWZ 
składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
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 
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia-wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt. 4-8 wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 

strona 19/70

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka



składania ofert , 
e) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt. 10 i 11 ustawy-wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert. 

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 3, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  kraju,  w  którym 
Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  notariuszem–  wystawione 
odpowiednio  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert  (dla 
dokumentu wskazanego w ust. 3 lit. a, c, d, e SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 3 lit. b SIWZ).

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp – określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 
V ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych 
w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp,  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-oryginał 
dokumentu.

6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale V 
ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Zamawiający  żąda  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów  dokumentów 
wymienionych w ust.  2  pkt  1)-  4)  oraz  ust.  2  pkt.  6)-8)  SIWZ.  Postanowienia dotyczące 
podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  w 
przypadku  podmiotów,  o  których  mowa  w  ust.  6  kopie  dokumentów  dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub te podmioty.

8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.
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9. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, 
komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

10. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz  form,  w  jakich  te  dokumenty  mogą  być 
składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
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VII.WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE .

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1. ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie 

zobowiązania;
2. zobowiązani  są  ustanowić  Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia;

3. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; 
fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

4. pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie 

wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający  może  przed  zawarciem  umowy  żądać 
przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
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VIII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane będą w formie:
a) pisemnej na adres wskazany w Rozdziale I.
b) faksem (nr 29 643 20 93) 
c) drogą elektroniczną (adresy: awierzba@rzekun.net), 

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia  składane  w  trakcie  postępowania  między  Zamawiającym,  a  Wykonawcami 
muszą  być  sporządzone  w  języku  polskim.  Dokumenty  sporządzone  w języku  obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  korespondencję  za  pomocą  faksu  lub 
elektronicznie  –  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich 
otrzymania. 

4. Wykonawca  może  zwrócić  się  (pisemnie,  faksem,  drogę  elektroniczną:e-mail)  do 
Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać: 
a) nazwę i adres Wykonawcy, 
b) nr telefonu i faksu, e-mail,
c) znak postępowania – FPZ.271.27.2013

5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.rzekun.pl, zakładka ,,Przetargi" oraz można ją 
także odebrać w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07-
411 Rzekuń - tymczasowa siedziba w budynku Gimnazjum im Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w  Rzekuniu,  ul.  Szkolna  1,  07-411  Rzekuń,  pokój  nr  4  w  godzinach  urzędowania 
Zamawiającego.

6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 
a) Tomasza Majewskiego tel. 29 761 73 01 wew. 150 w sprawach przedmiotu zamówienia, 

fax 29 643 20 93, e-mail: tmajewski@rzekun.net 
b) Agnieszkę  Chełstowską-Wierzba  tel.  29  761  73  01  wew.  149  fax.  29  643  20  93 
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w sprawach SIWZ e-mail: awierzba@rzekun.net
7.  Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do czwartku w godzinach od 800 do 

1500 oraz w piątek w godzinach od 800 do 1200 w siedzibie Zamawiającego.
8. Udzielanie wyjaśnień dotyczących SIWZ:

a) Wykonawcy  mogą  złożyć  wniosek  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ 
wyłącznie  na  piśmie,  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.),

b) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa pod lit a. lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawi  wniosek  bez 
rozpoznania,

c) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa pod lit. a.

d) treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, 
bez ujawniania źródeł zapytania (art. 38 ust. 2 ustawy Pzp),

e) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.
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IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Przystępując  do  niniejszego  postępowania  każdy  Wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść 
wadium w wysokości: 77.000,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 
ustawy Pzp, tj.:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo–

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść  wadium  przed  upływem  terminu  składania  ofert 
dołączając do składanej oferty.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy 
Nr 35 8922 0009 0002 4673 2000 0020

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu,  jako termin wniesienia  wadium przyjęty 
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 – Pzp.
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X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca  składając  ofertę  pozostaje  nią  związany  przez  okres  60  dni.  Bieg  terminu 
związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz  z  upływem terminu składania  ofert,  licząc  od  dnia 
składania ofert włącznie.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania  ofertą,  zwrócić  się  do  wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni. 

3. Wniesienie  środków  ochrony  prawnej  po  upływie  terminu  składania  ofert  zawiesza  bieg 
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 
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XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Opakowanie i adresowanie oferty:
1) Ofertę  stanowi  wypełniony  formularz  OFERTA  z  załączonymi  wymaganymi 

oświadczeniami i dokumentami. 
2) Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętym,  nieprzezroczystym  opakowaniu  (np.  koperta) 

zaadresowanym i opisanym.
Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat: Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

OFERTA NA: ,,Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

24.10.2013 r. godz. 10:15 

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/  osoby upoważnione do reprezentowania  Wykonawcy/  Wykonawców w obrocie 

prawnym zgodnie  z  danymi ujawnionymi  w KRS – rejestrze  przedsiębiorców albo w 
ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

2) w przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  zamówienie  ofertę  podpisuje 
osoba  umocowana  do  tej  czynności  prawnej,  co  powinno  wynikać  z  dokumentów 
(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli  według  Wykonawcy  oferta  będzie  zawierała  informacje  objęte  tajemnicą  jego 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  16 kwietnia  1993 r.  o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  z 2003 r.  Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być 
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca 
się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o nieuczciwej  konkurencji  spowoduje  ich 
odtajnienie.

3) wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji  i  dokumentów,  których  jawność  wynika  z 
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innych aktów prawnych, w tym min. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
4. Informacje pozostałe:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Oferta musi być sporządzona:

a) w języku polskim, 
b) w formie pisemnej.

5. Zaleca się, aby:
1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) 

były  parafowane  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy  lub 
posiadającą Pełnomocnictwo,

2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona 
kolejnymi numerami,

3) kartki  oferty  były  trwale  spięte  (z  zastrzeżeniem,  że  część  stanowiąca  tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

4) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi 
Załącznik Nr  1 do SIWZ).

6. Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii 
dokumentu,  gdy  złożona  przez  Wykonawcę  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi 
wątpliwości co do jej oryginalności.

7. Zmiana/ wycofanie oferty:
1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę,
2) o  wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  oferty  należy  pisemnie  powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
3) pismo  należy  złożyć  zgodnie  z  opisem  podanym  w  ust.  1  oznaczając  odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/ „WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi  być załączony dokument,  z  którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
8. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
9. Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  której 

wykonanie powierza podwykonawcy.
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XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy przesłać/ składać w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Rzekuniu 
ul. Kościuszki 33,
07-411 Rzekuń

Siedziba tymczasowa na czas składania ofert:
Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu
ul. Szkolna 1
07-411 Rzekuń
pokój nr 4
do dnia 24.10.2013 r. do godz. 1000 

2. Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Rzekuniu 
ul. Kościuszki 33,
07-411 Rzekuń

Siedziba tymczasowa na czas otwarcia ofert:
Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu
ul. Szkolna 1 
07-411 Rzekuń
pokój nr 4
dnia 24.10.2013 r. o godz. 1015.

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.  Zainteresowani udziałem w otwarciu 
ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, 
ul.  Kościuszki  33,  07-411  Rzekuń  w  siedzibie  tymczasowej  na  czas  otwarcia  ofert: 
Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu, ul. Szkolna 1 07-411 Rzekuń, 
pokój nr 4 dnia 24.10.2013 r.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach.

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy 
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nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
7. UWAGA  –  za  termin  złożenia  oferty  przyjmuje  się  datę  i  godzinę  wpływu  oferty 

do Zamawiającego.
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XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. W ofercie Wykonawca poda całkowitą cenę brutto za wykonanie zamówienia w tym cenę 
jednostkową oraz  wartość autorskich  praw majątkowych,  tak  jak to  określono we wzorze 
Formularza Ofertowego.

2. Cena oferty jest ceną ryczałtową uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być podana w 
PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

3. Cena ryczałtowa oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki 
związane z realizacją zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym m. in. 
podatek VAT, upusty, rabaty.

4. W cenę (koszt) zadania należy uwzględnić zakres określony w niniejszej SIWZ,  programie 
funkcjonalno-użytkowym, wzorcu umowy oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Otrzymaną w ten sposób cenę 
Wykonawca poda w formularzu ofertowym. 

5. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).
6. Cena  brutto  oferty  musi  być  podana  cyfrowo  i  słownie,  wyrażona  w  złotych

polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 87 

ustawy Pzp.
8. Wykonawca  określi  wartość  realizacji  zamówienia  zgodnie  z  Formularzem  oferty,  który 

stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
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XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY, BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Do oceny zakwalifikowania jako nieodrzucone Zamawiający przyjął kryterium:
Cena: 100%

2. Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0-100 pkt, porównując ceny ofert wg wzoru:
3. Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

×=
 C
 C

OB

NKC 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy; 
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu; 
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej; 

4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
5. Oferta,  która  otrzyma  największą  liczbę  punktów zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  a 

pozostałe  oferty  będą  sklasyfikowane  zgodnie  z  liczbą  uzyskanych  punktów.  Realizacja 
zamówień  zostanie  powierzona  Wykonawcy,  którego  oferta  uzyska  największą  liczbę 
punktów. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę, która:
a) jest  niezgodna  z  ustawą  lub  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87.ust. 2 pkt 3 Pzp,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
f) wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust .2 pkt 3, Pzp
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7. Prawo Zamawiającego do unieważnienia przetargu:
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a) Zamawiający unieważni przetarg zgodnie z art. 93 Pzp. 
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XV.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o :
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączną punktację,

b) Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i 
prawne,

c) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieszcza  na  stronie 
internetowej  i  w miejscu  publicznie  dostępnym w swojej  siedzibie  informacje  o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adresy Wykonawców, których ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru i 
nazwy  (firmy)  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsce  zamieszkania  i  adresy 
Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  ofertom  w  każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

3. Zamawiający  zawrze  umowę w sprawie  zamówienia  publicznego  w terminie  i  w  sposób 
określony w art. 94 ustawy Pzp.

4. W  przypadku  Wykonawców  występujących  wspólnie,  przed  dniem  zawarcia  umowy  w 
sprawie  zamówienia  publicznego,  dostarczona  będzie  Zamawiającemu  umowa  regulująca 
zasady współpracy uczestników postępowania.

5. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
6. Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  zostać  zawarta  po  upływie  terminu 

związania ofertą,  jeżeli  Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty 
przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na 
warunkach określonych w złożonej ofercie. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert,  bez przeprowadzenia ich ponownej  oceny,  chyba że zachodzą przesłanki,  o których 
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mowa w art. 93 ust.1 Pzp.
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XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Od Wykonawcy,  którego oferta  zostanie  uznana jako najkorzystniejsza,  wymagane będzie 
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości 
10% ceny ofertowej brutto, przedstawionej przez Wykonawcę.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wnoszone  jest  w  jednej  lub  kilku 
następujących formach:
a) w pieniądzu: przelewem na konto banku Bank Spółdzielczy nr 35 8922 0009 0002 4673 

2000 0020.
b) w  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  - 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielonych przez podmioty,  o których mowa w art.  6 b ust.  5 pkt  2 

ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, późn. zm.) sposób przekazania: przelewem 
na rachunek wskazany przez Zamawiającego.

4. W  przypadku  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  70 %  zabezpieczenia  zostanie 
zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni  po ostatecznym,  bezusterkowym odbiorze robót/ 
usług,  a  pozostała  część,  tj.  30 %  zabezpieczenia  zostanie  zatrzymane  w  celu  pokrycia 
ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi za wady i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po 
upływie okresu rękojmi. 
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XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Zamawiający  w  przypadku  wskazania  w  formularzu  ofertowym  podwykonawcy,  bez 
wzywania zażąda do akceptacji wzoru umowy Wykonawcy z podwykonawcą,

2. Na dzień podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia i doświadczenie osób jako:
a) Certyfikowany inżynier produktu radiolinie na pasmo licencjonowane – co najmniej jedna 

osoba  posiadająca  certyfikat  producenta  zaoferowanego sprzętu  w zakresie  instalacji  i 
utrzymania,

b) Certyfikowany inżynier produktów sieciowych – co najmniej dwóch osób posiadających 
certyfikat producenta zaoferowanych przełączników oraz routerów w zakresie instalacji i 
utrzymania,

c) Inżynier  planowania  radiowego  –  co  najmniej  jedna  osoba,  która  posiada  certyfikat 
producenta zaoferowanego oprogramowania do planowania radiowego, a dodatkowo w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w realizacji 
przynajmniej 3 projektów planowania radiowego o w których zaplanowano przynajmniej 
10  Stacji  Bazowych  (w  każdym)  jakiegokolwiek  systemu  punkt-wielopunkt 
wykorzystując wspomniane oprogramowanie.

d) Kierownik  projektu  –  co  najmniej  jedna  osoba,  która  posiada  ważny  akredytowany 
certyfikat zarządzania projektami, a dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu  składania  ofert  uczestniczyła  w  zarządzaniu  przynajmniej  jednym  projektem 
dotyczącym budowy sieci telekomunikacyjnej zawierającej urządzenia radiowe łączącej 
kilka miejscowości i przynajmniej 10 Stacji Bazowych.

e) Instalator systemów radiowych – co najmniej 3 osoby, każda posiadająca ważne badania 
lekarskie  oraz  certyfikat  ukończenia  szkolenia  pracy  na  wysokości  oraz  w  polu 
mikrofalowym,  posiada uprawnienia  elektryczne,  eksploatacyjne lub równoważne min. 
1kV, 

f) Projektant  telekomunikacyjny  –  co  najmniej  jedna  osoba,  która  posiada  uprawnienia 
budowlane  do  projektowania  w  specjalności  instalacji  w  telekomunikacji  radiowej,  a 
dodatkowo  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert 
zaprojektowała sieć telekomunikacyjną składającą się z minimum 10 stacji bazowych.

g) Kierownik budowy w specjalności telekomunikacyjnej – co najmniej jedna osoba, która 
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posiada  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  budową  w  specjalności  instalacji  w 
telekomunikacji radiowej, a dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert kierowała budową sieci telekomunikacyjnej składającą się z minimum 10 
stacji bazowych.

h) Projektant budowlany – co najmniej jedna osoba, która posiada uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności konstrukcyjnej, a dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert zaprojektowała min. 10 masztów aluminiowych h 
> 10 m)

i) Kierownik budowy – co najmniej jedna osoba, która posiada uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej, a dodatkowo w okresie 
ostatnich  5  lat  przed  upływem terminu  składania  ofert  kierowała  min.  10  budowami 
masztów aluminiowych h > 10 m)

zgodnie  z  §  2.  pkt.  5  ppkt.  5.1-5.8-  wzoru  umowy  oraz  kosztorys  ofertowy  wraz  z 
harmonogram rzeczowo–finansowy z wyszczególnieniem cen za wykonanie poszczególnego 
zakresu  robót/usługi  dla  I-VIII etapu/zadania  przedmiotu  umowy  sporządzony  na  bazie 
harmonogramu z Rozdziału IV pkt. 2 SIWZ/ § 2. ust. 3 - wzoru umowy są integralną częścią 
umowy. 

3. Wykonawca,  przy  opracowaniu  oferty,  zobowiązany  jest  do  uwzględnienia  wszystkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotowej umowy.

4. Warunki płatności:  zapłata za wykonane roboty/  usługi poszczególnych zadań I-VIII nastąpi 
po protokolarnym odbiorze robót/ usług na podstawie częściowych faktur VAT w terminie 14 
dni od dnia otrzymania ich przez Zamawiającego.

5. Umowa w sprawie realizacji  zamówienia publicznego zawarta  zostanie  z  uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Wzór umowy 
stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Jeżeli Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie 
wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający  może  przed  zawarciem  umowy  żądać 
przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

8. Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w 
stosunku  do  treść  oferty  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy  i  określa 
następujące warunki takich zmian:
Zmiany mogą dotyczyć:
a) wynagrodzenia (ceny) przedmiotu zamówienia, gdy konieczność zmiany, związana jest ze 

zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości 
stawki podatku VAT);

b) terminu wykonania przedmiotu zamówienia:
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• w przypadku potrzeb wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
• w przypadku konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych na skutek działania 

Instytucji Wdrażającej. 
c) nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
d) konieczność  wprowadzenia  zmian  będzie  następstwem  zmian  wprowadzonych  w 

Umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 
nadzorującymi  realizację  projektu,  w  ramach  którego  realizowane  jest  przedmiotowe 
zamówienie.

e) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 
Programu Operacyjnego Innowacyjna  Gospodarka  lub  wytycznych i  zaleceń Instytucji 
Zarządzającej  lub  Instytucji  Pośredniczącej  I  i  II  stopnia,  w szczególności  w zakresie 
sprawozdawczości.

f) innych  przyczyn  zewnętrznych  niezależnych  od  Zamawiającego  oraz  Wykonawcy 
skutkujących niemożliwością prowadzenia usługi.

g) Rozszerzenie odpowiedzialności  z  tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej 
gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę.

h) Zmiana kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku 
śmierci,  choroby,  rezygnacji,  zwolnienia  pracownika  lub  innych  zdarzeń  losowych, 
dotyczących w/w osób. W przypadku zmiany nowych kierowników budowy bądź robót 
osoba ta musi spełnić wymagania określone w SIWZ dla tych osób.

i) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

j) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego 
świadczenia umownego, 

k) dopuszczalna jest  zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu 
tożsamości przedmiotu świadczenia,

l) dopuszczalna jest zmiana technologii budowy gminnej infrastruktury dostępu do internetu 
w przypadku braku możliwości zastosowania technologii wskazanej przez Zamawiającego 
w opisie przedmiotu Umowy,

m) dopuszczalna jest zmiana technologii budowy gminnej infrastruktury dostępu do internetu 
w  przypadku  zastosowania  rozwiązań  nowocześniejszych  wynikających  z  postępu 
technicznego, spełniających wymagania określone w przedmiocie Umowy,

n) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania Umowy,
o) dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania Umowy z powodu siły wyższej albo z 

powodu okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Zamawiający lub osoba trzecia, za 
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której działania albo zaniechanie żadna ze stron nie odpowiada,
p) dopuszczalna jest zmiana Umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian 

samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
q) dopuszczalna  jest  zmiana  nazwy,  określenia,  oznaczenia  przedmiotu  świadczenia 

Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości,
r) dopuszczalna jest zmiana przedstawicieli Stron Umowy,
s) dopuszczalna jest zmiana procedur odbiorów robót,
t) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców,
u) dopuszczalny jest podział przedmiotu Umowy na większą liczbę zadań z odpowiednim 

podziałem wynagrodzenia,
v) dopuszczalna  jest  zmiana  wynagrodzenia  w przypadku zmiany przez  ustawodawcę,  w 

trakcie realizacji przedmiotu Umowy, stawek procentowych podatku VAT.
9. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron Umowy i wymaga, 

pod  rygorem  nieważności,  zachowania  formy  pisemnej,  z  zastrzeżeniem  wyjątków 
przewidzianych w samej umowie.
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XVIII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom oraz innym osobom mającym interes prawny przysługuje Odwołanie.Środki ochrony 
prawnej określa Dział VI Prawa zamówień publicznych. 

strona 41/70

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka



XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są załączniki.
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XX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Numer 1. Wzór formularza ofertowego
Numer 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Numer 3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
Numer 4. Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy-w  tym  okresie,  z  podaniem  ich  wartości 
przedmiotu,  daty  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  lub  usługi  zostały 
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie

Numer 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania 
zamówienia,  a  także  zakresem  wykonywanych  przez  nich  czynności  oraz  informacją  o 
podstawie do dysponowania tymi osobami

Numer 6. Oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyły  w  wykonaniu  zamówienia, 
posiadają  wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich 
uprawnień

Numer 7. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5. ustawy Pzp
Numer 8. Wzór umowy
Numer 9. Program funkcjonalno-użytkowy

Zatwierdzam, 

dn. 10.09.2013 r.

Wójt

Stanisław  Godzina 
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FPZ.271.27.2013

.................................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Dane wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:
….......................................................................................................................................
Adres:
….......................................................................................................................................
Numer REGON:......................... Numer NIP .................................................. 
e-mail:..................... tel:................................., fax..............................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
,,Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”

1. Oferuję  całość  wykonanie  zamówienia,  zgodnie  z  wymogami  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia, za cenę:
Cena netto: …..................................................................zł
Słownie złotych....................................................................
VAT: …...........% …....................................................................zł
Cena brutto: …...................................................................zł
Słownie złotych..................................................................... 

2. W terminie: 
Etap 1./ Zadanie 1. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 16.06.2014 r.
Etap 2./ Zadanie 2. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 16.06.2014 r.
Etap 3./ Zadanie 3.– termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 16.06.2014 r.
Etap 4./ Zadanie 4. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 16.06.2014 r.
Etap 5./ Zadanie 5. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 15.12.2015 r.
Etap 6./ Zadanie 6. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 15.12.2015 r.
Etap 7./ Zadanie 7. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 16.06.2014 r.

3. Etap 8./ Zadanie 8. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 15.12.2015 r.
4. Udzielam gwarancji na okres 36 miesięcy.
5. Warunki płatności:  zapłata za wykonane roboty/  usługi poszczególnych zadań I-VIII nastąpi 

po protokolarnym odbiorze robót/ usług na podstawie częściowych faktur VAT w terminie 14 
dni od dnia otrzymania ich przez Zamawiającego.
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6. Zobowiązuję  się  do  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  10  %  umowy  w 
formie:.................................................. 

7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą oferta na czas wskazany w SIWZ.
8. Oświadczam, że akceptuję warunki SIWZ i nie wnoszę do nich uwag.
9. Akceptuję  wzór  umowy  i  zobowiązuję  się  do  podpisania  umowy  zgodnie  z  wymogami 

określonymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  w  miejscu  i  terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.

10. Informuję,  że  zamierzamy/nie  zamierzamy  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia 
podwykonawcy.

11. Zakres prac powierzonych podwykonawcy........................................................... 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej.
Nazwisko i imię …………………………………………………………
Stanowisko ………………………………………………………………
Telefon………………………. Fax…………………………………….

Zakres
• do reprezentowania w postępowaniu
• do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
1. ………………………………………………………………………..

Zastrzeżenia wykonawcy:
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………....

Rzekuń. dn.............................
 .........................................................

 (podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
FPZ.271.27.2013

.................................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy:

….........................................................................................................................................................

Adres:

….........................................................................................................................................................

Numer REGON:......................... Numer NIP ..................................................

e-mail:............................. tel:.............................fax..........................................

składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na:  ,,Internet  dla 
mieszkańców gminy Rzekuń”
Oświadczam,  że mogę ubiegać się  o  zamówienie i  spełniam wymogi  określone w art.  22 ust.  1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), a w 
szczególności:

• posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

• posiadam wiedzę i doświadczenie,
• dysponuję  odpowiednim potencjałem technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 

zamówienia,
• znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 Na  każde  żądanie  zamawiającego  dostarczymy  niezwłocznie  odpowiednie  dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej 
informacje są zgodne z prawdą. 

Rzekuń. dn.............................
 .........................................................

 (podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
FPZ.271.27.2013

.................................................................
 pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE 
o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania 

Nazwa Wykonawcy:

…......................................................................................................................................

Adres:

….......................................................................................................................................
Numer REGON:......................... Numer NIP .................................................. 
e-mail:............................. tel:...............................fax............................

w przetargu nieograniczonym na: 
,,Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

Rzekuń. dn.............................

 .........................................................
 (podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
FPZ.271.27.2013

 
......................................................
 (pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT USŁUG/ DOSTAW, 
Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, DAT WYKONANIA ORAZ ODBIORCÓW

w przetargu nieograniczonym na ,,Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”

Lp. Przedmiot zamówienia Odbiorca 
(podmiot na 

rzecz, których 
usługi zostały 
wykonane) 

Wartość przedmiotu 
zamówienia

Data wykonania 
usługi/ dostawy

1.
2.
3.
4.

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi/ dostawy 
zostały wykonane należycie.

Rzekuń. dn.............................

 .........................................................
 (podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
FPZ.271.27.2013

................................................... 
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ  OSÓB,  KTÓRE  BĘDĄ  UCZESTNICZYĆ  W WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA,  W 
SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG, KONTOLĘ JAKOŚCI 
LUB KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT 
ICH  KWALIFIKACJI  ZAWODOWYCH,  DOŚWIADCZENIA  I  WYKSZTAŁCENIA 
NIEZBĘDNYCH  DO  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA,  A  TAKŻE  ZAKRESEM 
WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOŚCI ORAZ INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO 
DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI

,,Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”

Lp. Imię 
i nazwisko

Kwalifikacje 
zawodowe, 
doświadczenie 
i wykształcenie

Rodzaj funkcji pełnionej 
w ramach zamówienia

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 
osobami1

UWAGI

1. Informuję,  iż 
dysponuję  ww. 
osobą  na 
podstawie…....

Informuję, iż dysponuję ww. osobą na podstawie…....

Rzekuń, dn...........
 ...................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

1Należy określić  sposób dysponowania  osobami,  np.:zatrudnienie  na  podstawie  umowy cywilno-
prawnej /o pracę oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci, inne (jakie?)

strona 49/70

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka



Załącznik Nr 6 do SIWZ
FPZ.271.27.2013 

...................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Oświadczenie 

Oświadczam,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyły  w  wykonaniu  zamówienia  na  ,,Internet  dla 
mieszkańców gminy Rzekuń” posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 

Rzekuń, dn......................

...................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
FPZ.271.27.2013 

...................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5. ustawy Pzp.

Niniejszym oświadczam, że biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”

Należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późń. zm):
Lista grupy kapitałowej:
1. …...........................................................
2. …...........................................................
3. …..........................................................
4. ….......................................................... 

*skreślić niewłaściwe

Rzekuń, dn......................

...................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 8 do SIWZ

Wzór 
UMOWA …....../2013
Nr FPZ.272......2013

zawarta w dniu …................2013 r. w Rzekuniu pomiędzy 
1. Gminą Rzekuń z siedzibą w Rzekuniu, przy ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758-214-17-
29, REGON 550667959, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
 reprezentowaną przez: 
Stanisława Godzinę – Wójta Gminy Rzekuń,
przy kontrasygnacie:
Moniki Teresy Michalskiej – Skarbnika Gminy Rzekuń,
a
2.  …......................................,  NIP.......................REGON..................................................zwany  w 
treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
….......................................- ........................
..........................................-..........................
 
w realizacji zamówienia publicznego udzielonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) na ,,Internet dla mieszkańców gminy 
Rzekuń”.

Projekt  jest  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w 
ramach  działania  8.3  Programu  Innowacyjna  Gospodarka,  Społeczeństwo  informacyjne  – 
zwiększanie innowacyjności gospodarki, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zgodnie z postępowaniem przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego  udziela  zamówienia  Wykonawcy  na  realizację  zadania  „Internet  dla 
mieszkańców gminy Rzekuń”,  które obejmuje:
Zadanie 1. Przygotowanie  dokumentacji  projektowej  oraz  budowa  infrastruktury 

teletechnicznej  bezpośrednio  związanej  z  udostępnieniem  internetu  (sieci 
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szerokopasmowej)  i  przeprowadzenie  wymaganych  testów  i  badań  funkcjonowania 
infrastruktury oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem Zamawiającemu 
przedmiotu prac w użytkowanie.

Zadanie 2. Dostawa  418  kpl.  zestawów  komputerowych  z  oprogramowaniem  i  ich 
instalacja wraz z urządzeniami sieciowymi, w tym 145 szt. w gospodarstwach domowych, 
273 szt. w jednostkach podległych Gminie

Zadanie 3. Przeprowadzenie szkolenia z podstaw obsługi komputera oraz korzystania z 
zasobów internetu

Zadanie 4. Adaptacja pomieszczenia na serwerownię, uruchomienie sieci.
Zadanie 5. Serwis  sprzętu  komputerowego  beneficjentów  końcowych  i  jednostek 

podległych gminie; prowadzenie Biura Obsługi Beneficjenta Końcowego
Zadanie 6. Dostarczenie  łącza  internetowego,  serwisowanie  urządzeń  sieciowych, 

zarządzania siecią, w tym m. in.: obsługa logistyczna, usprawnianie sieci itp.
Zadanie 7. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego beneficjentów końcowych
Zadanie 8. Modernizacja i serwis sprzętu komputerowego na zakończenie Projektu

2. Szczegółowy  opis  przedmiotu  umowy  określają:  program  funkcjonalno-użytkowy, 
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy.

3. Dostarczane materiały, urządzenia powinny być fabrycznie nowe, nie używane i obejmować 
wszystkie pozycje wyszczególnione w PFU w pełnym podanym zakresie, z uwzględnieniem 
wszystkich określonych w tym dokumencie wymagań.

4. Wykonawca  wykona  cały  zakres  przedmiotu  Umowy na  podstawie  szczegółowego  opisu 
przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) 
– stanowiącego integralną część niniejszej umowy. 

5. Zaleca  się  Wykonawcom  przeprowadzenie  szczegółowej  wizji  lokalnej  terenu  celem 
uzyskania wszystkich informacji koniecznych do zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców 
ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji 
zamówienia.

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z wytycznymi i procedurami przewidzianymi w 
ramach  Działania  8.3  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu –  eInclusion”  Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

7. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy na swój koszt 
Wykonawca. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
tym m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2010r. Nr 243, poz.1623), 
ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800 
ze zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 
25,  poz.  150  ze  zm.)  oraz  wydanych  na  ich  podstawie  rozporządzeń  w  tym  m.  in. 
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  roku  w  sprawie 
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szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004r.  Nr 202,  poz.  2072 ze  zm.)  oraz  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa i 
normami budowlanymi.

§ 2 

Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia robót - .....................................
2. Termin zakończenia:

Etap 1./ Zadanie 1. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 16.06.2014 r.
Etap 2./ Zadanie 2. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 16.06.2014 r.
Etap 3./ Zadanie 3.– termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 16.06.2014 r.
Etap 4./ Zadanie 4. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 16.06.2014 r.
Etap 5./ Zadanie 5. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 15.12.2015 r.
Etap 6./ Zadanie 6. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 15.12.2015 r.
Etap 7./ Zadanie 7. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 16.06.2014 r.
Etap 8./ Zadanie 8. – termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 15.12.2015 r.

3. Zakres rzeczowo–finansowy robót będzie realizowany zgodnie z poniższym harmonogramem, 
który będzie stanowił  integralną część umowy na realizację przedmiotowego zamówienia. 
Wykonawca będzie zobowiązany do terminowej realizacji każdego etapu. 

Wydatki w ramach projektu według podziału na etapy/ zadania
Etap/ 

zadanie Kategorie wydatków Liczba jednostek Terminy 
wykonania

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz 
budowa  infrastruktury  teletechnicznej 
bezpośrednio  związanej  z  udostępnieniem 
Internetu  (sieci  szerokopasmowej) 
i przeprowadzenie wymaganych testów i badań 
funkcjonowania  infrastruktury  oraz 
przygotowanie  dokumentów  związanych  z 
oddaniem Zamawiającemu przedmiotu prac w 
użytkowanie, w tym m. in.:

16.06.2014 r.
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Wydatki w ramach projektu według podziału na etapy/ zadania
Etap/ 

zadanie Kategorie wydatków Liczba jednostek Terminy 
wykonania

Zakup masztu 13,00
Zakup i instalacja anteny Wi-Fi 36,00
Koszty uziemienia masztu (wieży) 13,00
Instalacja i montaż masztu (wieży) 13,00
Zakup punktów dostępowych 13,00
Zakup serwera do obsługi systemu 2,00
Zakup routera 13,00
Zakup urządzenia sieciowego UTM 1,00
Stacja bazowa systemu PtM 2,00
Zakup linii radiowej 9,00
Zakup szafy typu Rack do serwerowni 1,00
Zakup  szafy  typu  Rack  do  pozostałych 
masztów

13,00

Zakup i instalacja zasilania awaryjnego 14,00
Zakup i instalacja Switch'y 8,00
Zakup  materiałów  pomocniczych  (kable, 
listwy, puszki, śrubki itp.)

17,00

System zarządzania i monitoringiem sieci 1,00
2. Dostawa 418 kpl. zestawów komputerowych z 

oprogramowaniem  i  ich  instalacja  wraz  z 
urządzeniami  sieciowymi,  w tym 145  szt.  w 
gospodarstwach  domowych,  273  szt.  w 
jednostkach podległych Gminie, w tym m. in.:

16.06.2014 r.

Zestawy komputerowe dla mieszkańców 145,00
Urządzenia  do  łączenia  się  z  siecią  dla 
mieszkańców

145,00

Przyłączenia użytkowników 145,00
Zestawy komputerowe dla jednostek 273,00
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Wydatki w ramach projektu według podziału na etapy/ zadania
Etap/ 

zadanie Kategorie wydatków Liczba jednostek Terminy 
wykonania

Antywirus 2 lata 418,00
Urządzenia  do  łączenia  się  z  siecią  dla 
jednostek PmP

3,00

Przyłączenia jednostek 3,00
Zakup drukarek dla jednostek 23,00
Oprogramowanie 17,00
Szafa metalowa na komputery przenośne 17,00

3. Przeprowadzenie szkolenia z podstaw obsługi 
komputera  oraz  korzystania  z  zasobów 
internetu, w tym m. in.:

16.06.2014 r.

Katering 40,00
Trener 40,00
Wynajem Sali 40,00
Materiał szkoleniowy 145,00

4. Adaptacja  pomieszczenia  na  serwerownię, 
uruchomienie sieci, w tym m. in.:

16.06.2014 r.

Netbook do obsługi sieci 2,00
Zakup i instalacja okablowania strukturalnego 8,00
Montaż urządzeń sieciowych 13,00
Koszty uruchomienia sieci 13,00
Konfiguracja sieci strukturalnej 1,00

5. Serwis sprzętu komputerowego beneficjentów 
końcowych  i  jednostek  podległych  gminie; 
prowadzenie  Biura  Obsługi  beneficjenta 
Końcowego

18,00 1.07.2014 r. do 
15.12.2015 r.

6. Dostarczenie  łącza  internetowego, 
serwisowanie  urządzeń  sieciowych, 
zarządzania  siecią,  w  tym  m.  in.:  obsługa 
logistyczna, usprawnianie sieci itp.

18,00 1.07.2014 r. do 
15.12.2015 r.
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Wydatki w ramach projektu według podziału na etapy/ zadania
Etap/ 

zadanie Kategorie wydatków Liczba jednostek Terminy 
wykonania

7. Ubezpieczenie  sprzętu  komputerowego 
beneficjentów końcowych

145,00 16.06.2014 r.

8. Modernizacja i serwis sprzętu komputerowego 
na zakończenie Projektu

418,00 1.10.2015 r. do 
15.12.2015 r.

 

4. Przed  rozpoczęciem  przez  Wykonawcę  robót  związanych  z  budową  infrastruktury 
teletechnicznej  bezpośrednio  związanej  z  udostępnieniem  Internetu  Zamawiający 
zobowiązuje  się  do  protokolarnego  przekazania  Wykonawcy terenu  budowy w całości  w 
terminie do dnia...................... 

5. Kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób jako kierowników budowy itp. oraz 
osób wymienionych z § 2. pkt. 5 ppkt. 5.1-5.8 - wzoru umowy oraz kosztorys ofertowy  i 
harmonogram rzeczowo–finansowy z wyszczególnieniem cen za wykonanie poszczególnego 
zakresu  robót/usługi  dla  I-VIII etapu/zadania  przedmiotu  umowy  sporządzony  na  bazie 
harmonogramu z Rozdziału IV pkt. 2 SIWZ/§ 2. ust. 3 - wzoru umowy są integralną częścią 
umowy. 
1. Certyfikowany inżynier produktu radiolinie na pasmo licencjonowane:

1. Pan(i) ................................ tel: ...........
(osoba  posiadająca  certyfikat  producenta  zaoferowanego  sprzętu  w  zakresie  instalacji 
i utrzymania).

2. Certyfikowany inżynier produktów sieciowych:
1. Pan(i) ................................ tel: ...........
2. Pan(i) ................................ tel: ...........

(osoby posiadające certyfikat producenta zaoferowanych przełączników oraz routerów 
w zakresie instalacji i utrzymania).

3. Inżynier planowania radiowego:
1. Pan(i) ................................ tel: ...........

(osoba,  która  posiada  certyfikat  producenta  zaoferowanego  oprogramowania  do 
planowania radiowego, a dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania  ofert  uczestniczyła  w  realizacji  przynajmniej  3  projektów  planowania 
radiowego o w których zaplanowano przynajmniej 10 Stacji Bazowych (w każdym) 
jakiegokolwiek  systemu  punkt-wielopunkt  wykorzystując  wspomniane 
oprogramowanie.).
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4. Kierownik projektu:
1. Pan(i) ................................................tel: ...........

(osoba,  która  posiada  ważny  akredytowany  certyfikat  zarządzania  projektami,  a 
dodatkowo  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert 
uczestniczyła  w  zarządzaniu  przynajmniej  jednym  projektem dotyczącym  budowy 
sieci telekomunikacyjnej zawierającej urządzenia radiowe łączącej kilka miejscowości 
i przynajmniej 10 Stacji Bazowych),

5. Instalator systemów radiowych:
1. Pan(i) ................................ tel: ...........
2. Pan(i) ................................ tel: ...........
3. Pan(i) ................................ tel: ...........

(osoby,  każda  posiadająca  ważne  badania  lekarskie  oraz  certyfikat  ukończenia 
szkolenia  pracy  na  wysokości  oraz  w  polu  mikrofalowym,  posiada  uprawnienia 
elektryczne, eksploatacyjne lub równoważne min. 1kV), 

6. Projektant telekomunikacyjny:
1. Pan(i) ................................ tel: ...........

(osoba,  która  posiada  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  specjalności 
instalacji w telekomunikacji radiowej, a dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert zaprojektowała sieć telekomunikacyjną składającą 
się z minimum 10 stacji bazowych.).

7. Kierownik budowy w specjalności telekomunikacyjnej:
1. Pan(i) ................................ tel: ...........

(osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności 
instalacji w telekomunikacji radiowej, a dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem  terminu  składania  ofert  kierowała  budową sieci telekomunikacyjnej 
składającą się z minimum 10 stacji bazowych). 

8. Projektant budowlany:
1. Pan(i) ................................ tel: ...........

(osoba,  która  posiada  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  specjalności 
konstrukcyjnej,  a  dodatkowo  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu 
składania ofert zaprojektowała min. 10 masztów aluminiowych h > 10 m)),

9. Kierownik budowy:
1. Pan(i) ................................ tel: ...........

(osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjnej, a dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert kierowała min. 10 budowami masztów aluminiowych h > 10 
m).
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§3

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót;
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

2. Zamawiający wyznaczył inspektora nadzoru w osobie ............................................ nr tel. kom. 
................

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
b) Dokonywanie niezbędnych zgłoszeń wymaganych prawem w trakcie budowy;
c) Zabezpieczenie terenu robót;
d) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
e) Wykonania  przedmiotu  umowy  z  materiałów  odpowiadających  polskim  normom, 

okazania,  na  każde  żądanie  Zamawiającego  lub  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego, 
certyfikatów  zgodności  z  polską  normą  lub  aprobatą  techniczną  każdego  używanego 
wyrobu;

f) Zapewnienia  na  własny  koszt  transportu  odpadów  do  miejsc  ich  wykorzystania  lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

g) Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  mienie  Wykonawcy  zgromadzone  w 
miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

h) Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  spowodowane  działalnością 
Wykonawcy u osób trzecich.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania pracami osoby wskazane w ofercie 
Wykonawcy.

4. Zmiana  którejkolwiek  z  osób,  o  których  mowa  w ust.  3  w  trakcie  realizacji  przedmiotu 
niniejszej  umowy,  musi  być  uzasadniona  przez  Wykonawcę  na  piśmie  i  wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający  zaakceptuje  taką  zmianę  w  terminie  7  dni  od  daty  przedłożenia  propozycji 
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wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki 
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 
winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. Wykonawca  nie  jest  odpowiedzialny  wobec  Zamawiającego  lub  uznany za  naruszającego 
postanowienia  Umowy  w  związku  z  niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem 
obowiązków wynikających z Umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej.

8. Na okres działania  siły wyższej  obowiązki  Stron Umowy ulegają zawieszeniu w zakresie 
uniemożliwionym przez działanie siły wyższej.

9. Każda ze Stron Umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej 
ze Stron Umowy o zajściu przypadku siły wyższej, udowodnienia tej okoliczności poprzez 
przedstawienie  dokumentacji  potwierdzającej  wystąpienie  zdarzeń  mających  cechy  siły 
wyższej  oraz  wskazania  zakresu  i  wpływu,  jaki  zdarzenie  miało  na  przebieg  realizacji 
przedmiotu Umowy.

10. W przypadku  ustania  siły  wyższej,  Strony  Umowy niezwłocznie  przystąpią  do  realizacji 
swoich obowiązków wynikających z Umowy.

11. Wykonawca  wyznaczył  osobę  odpowiedzialną  za  realizację  niniejszej  umowy  w  części 
dokumentacyjnej  ....................................................  posiadającego  uprawnienia 
nr  ..............................z  dnia  ....................................  wydane 
przez ............................................................ nr tel. kom. ................
i  w  części  budowlanej  ....................................................  posiadającego  uprawnienia 
nr  ..............................  z  dnia  ....................................  wydane 
przez ............................................................ nr tel. kom. ................

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenie

1. Za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  Strony  ustalają  wynagrodzenie  ryczałtowe brutto  w 
wysokości  …......................................................................................  złotych  (słownie 
złotych: .........................................................................................................................................
...........).  Wynagrodzenie  obejmuje  podatek  VAT -  ........  %  według  obowiązującej  stawki 
procentowej, w kwocie ............................... złotych.

2. Zapłata za wykonane roboty/  usługi poszczególnych zadań I-VIII nastąpi po protokolarnym 
odbiorze  robót/  usług na  podstawie  częściowych  faktur  VAT w terminie  14  dni  od  dnia 
otrzymania ich przez Zamawiającego, w tym: 
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a) Zadania I, II, III, IV, VII, VIII: rozliczane po wykonaniu zadania;
b) Zadania V i VI: rozliczane kwartalnie na koniec każdego kwartału na podstawie protokołu 

częściowego.
3. Cena oferty brutto obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w 

tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją  robót/usług  objętych,  SIWZ,  przedmiotem  umowy,  Programem  Funkcjonalno–
Użytkowy  (PFU)  w  tym  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  oszacowania  wszelkich  kosztów 
związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  a  także  oddziaływania  innych  czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

5. Niedoszacowanie,  pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego  w  ust.  1 
niniejszego paragrafu.

6. Rozliczenie  wynagrodzenia  nastąpi  fakturami  częściowymi  po  dokonaniu  odbiorów 
częściowych  oraz  końcowego  po  przedstawieniu  faktur  częściowych  za  wykonanie 
poszczególnego etapów/ zadań I-VIII, 

7. Wynagrodzenie uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy oraz koszty 
określone w rozdziale XIII specyfikacji niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. 

8. Wynagrodzenie  Wykonawcy  jest  niezmienne  bez  względu  na  zmiany  poziomu  cen 
materiałów, cen najmu sprzętu budowlanego i stawek robocizny, wykonywanych usług jakie 
kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca  nie  może  żądać  podwyższenia  wynagrodzenia  za  wykonanie  rozmiarów 
rzeczowych będących przedmiotem umowy zgodnie z treścią art. 632 § 1 kc.

10. Wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy płatne  jest  na  rachunek  wykonawcy w 
banku ......................................w terminie 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

11. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  podatnikiem podatku  VAT,  uprawnionym  do  wystawienia 
faktury.

12. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w 
terminie  14  dni  od  daty otrzymania  przez  Zamawiającego faktury wraz  z  zatwierdzonym 
protokołem odbioru prac.

§ 6

Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac:
1) Odbiory  częściowe  stanowiące  podstawę  do  wystawiania  faktur  częściowych  za 
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wykonanie poszczególnych zadań lub części prac.
2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.
3) Odbiór końcowy robót/usługi.

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą 
przez  Komisję  powołaną  przez  Zamawiającego,  w  skład  której  będzie  wchodził  m.  in. 
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca winien  zgłaszać  gotowość  do  odbiorów, o 
których  mowa  wyżej,  na  zgłoszenie  pisemne  do  Zamawiającego  na  co  najmniej  7 dni 
roboczych przed planowanym odbiorem.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót/ usługi, pisemnie 
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 
wykonanie  robót/usługi.  W przypadku  usługi  prawidłowo wykonana  usługa  potwierdzona 
przez Zamawiającego protokołem odbioru usługi. 

5. Wraz  ze  zgłoszeniem  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu 
następujące dokumenty:
1) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną – w 2 egz. w postaci papierowej 

oraz w 2 egz. na nośniku CD,
2) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i 

inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami – 2 komplety,
3) Oświadczenie Kierownika Projektu (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
4) Dokumenty  (atesty,  certyfikaty)  potwierdzające,  że  wbudowane  wyroby  są  zgodne  z 

projektem (opisane i ostemplowane przez Kierownika Projektu) – 2 komplety,
6. Zamawiający  wyznaczy  i  rozpocznie  czynności  odbioru  końcowego  w  terminie  7  dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w 

terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
8. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  uważa  się  datę  sporządzenia  

protokołu końcowego odbioru robót/usług. 
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 

odbioru  do  czasu  ich  usunięcia  a  Wykonawca  usunie  je  na  własny  koszt  w  terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. W  przypadku  odbioru  usługi  prawidłowo  wykonana  usługa  jest potwierdzona  przez 
Zamawiającego protokołem odbioru usługi.

11. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w 
okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do 
ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
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§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
2. Strony  potwierdzają,  że  przed  zawarciem  umowy  Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie 

należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  …….  wynagrodzenia  ofertowego  (ceny 
ofertowej  brutto)  tj.  ...................  zł  (słownie  złotych  ..........................................)  w 
formie .......................................................................

3. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostanie  zwrócone  Wykonawcy  w 
następujących terminach:
1) …….. wysokości zabezpieczenia (tj.  .............  zł)  – w ciągu 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego,
2) ……. wysokości  zabezpieczenia  (tj.  .............  zł)  –  w ciągu 15 dni  od  upływu okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o  której  mowa  w  ust.  3 pkt  1,  w  przypadku,  kiedy  Wykonawca  nie  usunął  w  terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji 
ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

5. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmiana terminu wykonania umowy określonego w § 2 
ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania 
aneksu. 

§ 8

Kary umowne

1. Strony ustalają następujące kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i 
wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci kary umowne:

a) za  każdy dzień  opóźnienia  w wykonaniu  przedmiotu  umowy w wysokości  0,3 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

b) za  każdy  dzień  opóźnienia  w  wykonaniu  zakresu  rzeczowego  poszczególnych 
etapów/zadań  robót/usług,  określonego  w harmonogramie  rzeczowo  -  finansowym 
robót  w  §  2  ust.  3  w  wysokości  0,3 %  wynagrodzenia  brutto  za  wykonanie 
poszczególnych etapów/zadań robót/usług.

c) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze 
lub w ramach rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym 
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mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie 
terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, 

d) W przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć, a 
umożliwiających  eksploatację  obiektu  Zamawiający  pomniejszy  należne 
wynagrodzenia Wykonawcy o stopień zmniejszenia wartości robót/  usług ustalony w 
porozumieniu stron, a w przypadku braku porozumienia - oszacowany przez biegłego. 
Koszty biegłego pokrywa ta strona, której propozycja porozumienia stanowi większą 
różnicę  w  stosunku  do  wartości  wyliczonej  przez  biegłego.  W sytuacji  powołania 
biegłego zamawiający ma prawo wstrzymać 5% wartości wynagrodzenia za przedmiot 
umowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia biegłego.

e) Za  roboty/  usługi/  dostawy lub  elementy  robót/  usług/  dostaw posiadające  wady 
uniemożliwiające  użytkowanie  przedmiotu  umowy zgodnie  z  przeznaczeniem 
Zamawiający  odmówi  dokonania  odbioru  częściowego  lub  końcowego,  do  dnia 
usunięcia  wad  pozwalających  na  użytkowanie  przedmiotu  umowy zgodnie  z 
przeznaczeniem.

f) Wady w wykonywanych robotach/ usługach/ dostawach, stwierdzone podczas odbioru 
częściowego, końcowego lub w okresie rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z faktury za wykonane 
prace.

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych 
kodeksu cywilnego przewyższającego wartość kar umownych, do pełnej wysokości szkody.

6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej umowy.

7. Szkody wyrządzone osobom prawnym lub fizycznym przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
inwestycji na oddanym mu protokólarnie terenie budowy pokryje Wykonawca.

8. Szkody wyrządzone osobom prawnym lub fizycznym przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
inwestycji w miejscu instalacji pokryje Wykonawca.

9. Nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę skutkujące dla Zamawiającego 
obowiązkiem zwrotu dotacji (przyznanej na realizację projektu pn. „Internet dla mieszkańców 
gminy  Rzekuń”)  otrzymanej  w  całości  lub  części  powoduje  obowiązek  zapłaty  przez 
Wykonawcę równoważności zwróconych dotacji w terminie 14 dni od przedłożenia wezwania 
do uregulowania z dokumentem kwoty zwrotu dotacji.
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§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,
2) Wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w 

interesie  publicznym,  czego nie  można było przewidzieć w chwili  zawarcia  umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3) Wykonawca  realizuje  roboty  przewidziane  niniejszą  umową  w  sposób  niezgodny  z 
niniejszą  umową,  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  lub 
wskazaniami Zamawiającego.

4) Z powodu siły wyższej, uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru,

2) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty/usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej,  Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót/usług 
w toku wraz z  zestawieniem wartości wykonanych robót/usług według stanu na dzień 
odstąpienia;  protokół  inwentaryzacji  robót/usług  w toku  stanowić  będzie  podstawę  do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę,

4) Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie 
odpowiada,  obowiązany  jest  do  dokonania  odbioru  robót/usług  przerwanych  oraz 
przejęcia od Wykonawcy terenu robót/usług w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
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5) Wykonawca, który odstąpi od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 3) niniejszego 
paragrafu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach 
ogólnych.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową. 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w 
tym celu odpowiedni  termin;  po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Inwestor 
może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy 
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym 
mowa w § 7 ulega utracie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług 
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca  zwraca  się  z  wnioskiem  do  Zamawiającego  o  wyrażenie  zgody  na 
podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem 
Wykonawca  przedstawia  umowę  lub  jej  projekt.  Umowa  lub  projekt  umowy  pomiędzy 
Wykonawcą  a  podwykonawcą  powinien  w  szczególności  zastrzegać  spełnienie  przez 
podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje  podwykonawcy.  Zamawiający  wyznacza  termin  na  dostarczenie  powyższych 
dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4. Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  otrzymania  wniosku  może  zgłosić  sprzeciw  lub 
zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą  lub  jej  projektu  wraz  z  częścią  dokumentacji  dotyczącą  wykonania  robót 
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa 
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji  robót Podwykonawcy,  Wykonawca 
jest  zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wynagrodzenia  należnego 
Podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności  określonych  w  umowie  z 
Podwykonawcą, które nie mogą być późniejsze niż termin złożenia faktury przez Wykonawcę 
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Zamawiającemu. 
8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości 

lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem 
zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc 
i  udokumentuje  zasadność  takiego  żądania  fakturą  zaakceptowaną  przez  Wykonawcę  i 
dokumentami  potwierdzającymi  wykonanie  i  odbiór  fakturowanych  robót,  Zamawiający 
zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Dowód rozliczenia 
z Podwykonawcą, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu. Zamawiający dokona potrącenia 
powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 

9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

10. Wykonanie  prac  w  podwykonawstwie  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za 
wykonanie  obowiązków  wynikających  z  umowy  i  obowiązujących  przepisów  prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji  jakości  wykonania  przedmiotu  umowy na 
okres  36  miesięcy  od  dnia  odbioru  końcowego.  Przedmiotem  gwarancji  Wykonawcy  są 
również roboty wykonywane przez ewentualnych podwykonawców.

2. W  przypadku  awarii/wad/  usterek,  procedur  nie  opisanych  w  Programie  funkcjonalno-
użytkowym:
1. Wykonawca usunie awarię krytyczną w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia.
2. Wykonawca usunie pozostałe wady i usterki w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia.
3. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu instalacji urządzeń.
4. Jeżeli  usunięcie  wady,  usterki  lub  awarii  krytycznej  nie  będzie  możliwe  w  miejscu 

instalacji urządzeń lub w terminach określonym w ust. 3 i ust. 4, wykonawca zapewni na 
czas  naprawy urządzenia  zastępcze  funkcjonalnie  zgodne  z  urządzeniami  będącym  w 
trakcie naprawy. Koszty transportu urządzeń ponosi Wykonawca.

5. Dostarczenie przez Wykonawcę urządzeń zastępczych, o których mowa w ust. 6 będzie 
równoznaczne z dotrzymaniem terminów określonych w ust. 3 i ust. 4, przy czym czas 
pracy urządzenia zastępczego nie może przekroczyć 30 dni. Po przekroczeniu terminu 30 
dni  pracy  urządzenia  zastępczego,  uszkodzone  urządzenie  Zamawiającego  podlega 
wymianie na nowe.

6. Wady,  usterki  i  awarie  krytyczne  zgłaszane  będą  przez  Zamawiającego  w  formie 
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telefonicznej  i/lub  pisemnej  do  Wykonawcy  na  numer  telefonu……………….. 
faksu………………

W pozostałych przypadkach stosuje się zapisy Programu funkcjonalno-użytkowego opisane w 
„II.12. Usługi telekomunikacyjne i utrzymaniowe”.

§ 12

Zmiana umowy

1. Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w 
stosunku  do  treść  oferty  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy  i  określa 
następujące warunki takich zmian:
Zmiany mogą dotyczyć:
a) wynagrodzenia (ceny) przedmiotu zamówienia, gdy konieczność zmiany, związana jest ze 

zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości 
stawki podatku VAT);

b) terminu wykonania przedmiotu zamówienia:
• w przypadku potrzeb wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
• w przypadku konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych na skutek działania 

Instytucji Wdrażającej. 
c) nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
d) konieczność  wprowadzenia  zmian  będzie  następstwem  zmian  wprowadzonych  w 

Umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 
nadzorującymi  realizację  projektu,  w  ramach  którego  realizowane  jest  przedmiotowe 
zamówienie.

e) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 
Programu Operacyjnego Innowacyjna  Gospodarka  lub  wytycznych i  zaleceń Instytucji 
Zarządzającej  lub  Instytucji  Pośredniczącej  I  i  II  stopnia,  w szczególności  w zakresie 
sprawozdawczości.

f) innych  przyczyn  zewnętrznych  niezależnych  od  Zamawiającego  oraz  Wykonawcy 
skutkujących niemożliwością prowadzenia usługi.

g) Rozszerzenie odpowiedzialności  z  tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej 
gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę.

h) Zmiana kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku 
śmierci,  choroby,  rezygnacji,  zwolnienia  pracownika  lub  innych  zdarzeń  losowych, 
dotyczących w/w osób. W przypadku zmiany nowych kierowników budowy bądź robót 
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osoba ta musi spełnić wymagania określone w SIWZ dla tych osób.
i) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 
j) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego 

świadczenia umownego, 
k) dopuszczalna jest  zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu 

tożsamości przedmiotu świadczenia,
l) dopuszczalna jest zmiana technologii budowy gminnej infrastruktury dostępu do internetu 

w przypadku braku możliwości zastosowania technologii wskazanej przez Zamawiającego 
w opisie przedmiotu Umowy,

m) dopuszczalna jest zmiana technologii budowy gminnej infrastruktury dostępu do internetu 
w  przypadku  zastosowania  rozwiązań  nowocześniejszych  wynikających  z  postępu 
technicznego, spełniających wymagania określone w przedmiocie Umowy,

n) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania Umowy,
o) dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania Umowy z powodu siły wyższej albo z 

powodu okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Zamawiający lub osoba trzecia, za 
której działania albo zaniechanie żadna ze stron nie odpowiada,

p) dopuszczalna jest zmiana Umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian 
samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

q) dopuszczalna  jest  zmiana  nazwy,  określenia,  oznaczenia  przedmiotu  świadczenia 
Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości,

r) dopuszczalna jest zmiana przedstawicieli Stron Umowy,
s) dopuszczalna jest zmiana procedur odbiorów robót,
t) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców,
u) dopuszczalny jest podział przedmiotu Umowy na większą liczbę zadań z odpowiednim 

podziałem wynagrodzenia,
v) dopuszczalna  jest  zmiana  wynagrodzenia  w przypadku zmiany przez  ustawodawcę,  w 

trakcie realizacji przedmiotu Umowy, stawek procentowych podatku VAT.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron Umowy i wymaga, 

pod  rygorem  nieważności,  zachowania  formy  pisemnej,  z  zastrzeżeniem  wyjątków 
przewidzianych w samej umowie.

3. W  wypadku,  o  którym  mowa  w  §  8  ust.  1  i  2,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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§ 13

Postanowienia końcowe

1. W sprawach, których nie reguluje treść niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy 
o zamówieniach publicznych i odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą podlegały rozstrzygnięciu 
przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

3. Umowa dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

§ 14. 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

…......................................... ….........................................
Wykonawca Zamawiający
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