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na realizację zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: 

 

 

 

 

Usługa dostawy sygnału internetowego wraz z podłączeniem do sieci 

Beneficjentów końcowych oraz jednostek podległych 

w ramach realizacji projektu pt.: 
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§ 1 Zamawiający 

Zamawiającym jest: 
 

Gmina Brzeźnio 

ul. Wspólna 44  

98-275 Brzeźnio  

NIP 8272140506 REGON 730934430 
 

tel. 43 820 30 26 

fax 43 820 36 71 

www.brzeznio.finn.pl 

e-mail: gmina@brzeznio.pl 

 

Godziny pracy Zamawiającego: 

poniedziałek - piątek 7
30

-15
30

 

 

§ 2 Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej 207.000 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 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą”. 

§ 3 Informacje ogólne 

1. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej „SIWZ” jest 

zaproszeniem i podstawą do złożenia oferty.  

2. Wykonawcą 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. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną 

propozycję sam lub jako partner w konsorcjum.  

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.  

10. W kwestiach nie omówionych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy.  
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11. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa  

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. 

13. W miejscach, gdzie występują nazwy własne dodaje się sformułowanie: lub równoważne. 

14. Wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia ponosi wykonawca. 

§ 4 Opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przyłączenie do publicznej sieci Internet na okres realizacji projektu wskazanych przez 

Zamawiającego 65 lokalizacji Beneficjentów końcowych będących gospodarstwami 

domowymi. Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla 65 Beneficjentów końcowych oraz  

6 jednostek podległych (łącznie 7 lokalizacji) poprzez zastosowanie dostępnych i osiągalnych 

rozwiązań technologicznych (systemy przewodowe, systemy bezprzewodowe). 

2. Minimalna przepływność dostarczonego łącza dla pojedynczego beneficjenta musi posiadać 

przepustowość 2MB/s (do użytkownika) / 512Kb/s (od użytkownika), natomiast do jednostek 

podległych 4MB/s (do użytkownika) / 512Kb/s (od użytkownika). 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Dostarczane 

materiały i urządzenia służące podłączeniu do sieci muszą być fabrycznie nowe i nie używane. 

 

II. Wspólny Słownik Zamówień – kody CPV  

 

72 40 00 00-4 Usługi internetowe,  

72 31 80 00-7 Usługi przesyłu danych,  

 

§ 5 Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Wykonanie usługi polegającej na podłączeniu komputerów, znajdujących się  

w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ oraz uszczegółowionych  

w załączniku do umowy, do Internetu w ciągu 21 dni od daty dostarczenia komputerów (na 

podstawie protokołu odbioru) do gospodarstw domowych i jednostek podległych. 

Planowana data dostawy komputerów to marzec/kwiecień 2014 r. 

2. Zapewnienie dostępu do Internetu od dnia podłączenia do Internetu do 31.12.2015 r.  

§ 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:  
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
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Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy ubiegający się o Zamówienie wykażą, że 

posiadają aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm. w zw. przepisy art. 64 ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807);  

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy 

wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w okresie prowadzenia działalności, należycie wykonali 

lub wykonują dostawy i usługi zgodne z przedmiotem zamówienia, to jest wykażą realizację: 

- co najmniej jednej usługi obejmującej wykonanie instalacji i konfiguracji Internetu dla co 

najmniej 50 odbiorców, 

- usługi dostępu do Internetu dla minimum 50 odbiorców indywidualnych przez okres co 

najmniej 12 miesięcy, 
 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku 

nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie zapisów zawartych w oświadczeniu  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ. 

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 80 000,00 złotych. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone 

w ust. 1 pkt 1) - 4) muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena 

spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” „ nie spełnia”.  

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca 

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. W takim przypadku Zamawiający w celu oceny czy wykonawca 

będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 

zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zastrzega sobie prawo do możliwości żądania dokumentów 

dotyczących w szczególności: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
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2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, wraz  

z formularzem OFERTY wykonawcy składają n/w dokumenty: 

 

1) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się 

o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie; 

 

2) potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesji, zezwolenia lub licencji: potwierdzenie posiadania aktualnego wpisu  do rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 

(Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm. w zw. przepisy art. 64 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807) w postaci wydruku ze 

strony internetowej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej potwierdzającego, że na 

dzień przygotowywania oferty był on wpisany do tego rejestru;  

 

3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane, sporządzony według wzoru, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, 

oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane  

w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

dowodów, o których mowa powyżej. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, za wystarczające uważa 

się oświadczenie wykonawcy. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich;  
 

 

4) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzając, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 
 

3. Wraz z formularzem OFERTY wykonawcy składają n/w dokumenty w celu potwierdzenia 

niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy:  

 

1) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się  

o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich; 
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2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

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

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. 

zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzona według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się  

o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy z wyjątkiem oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 

3 pkt. 1 oraz dokumentów wskazanych w ust. 3 pkt. 3, które powinny być przedstawione  

w oryginale. 

7. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana 

metodą „spełnia”, „nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach,  

o których mowa w ust. 3. 

8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – 

określonych w ust. 1 pkt 2–4 – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy, 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. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w innej 

walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości w innej walucie na 

złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego  

w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na przeddzień publikacji ogłoszenia  

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 

lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 

lub te podmioty. 

11. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu  
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i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej 

notarialnie należy dołączyć do oferty. 

12. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego 

dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub  

w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 

13. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

§ 7  Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są 

w zakresie przedmiotu zamówienia: 

stanowisko: inspektor 

imię i nazwisko Przemysław Jasianek 

tel. 43 820 30 26 

fax.  43 820 36 71 

 

w zakresie procedury zamówień publicznych: 

stanowisko: inspektor 

imię i nazwisko Agnieszka Kołaczek 

tel. 43 820 30 26 

fax.  43 820 36 71 

 

 w godzinach pracy Urzędu Gminy Brzeźnio. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej 

Zamawiającego www.brzeznio.pl 

3. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane są pisemnie/ lub za pomocą faksu/ drogą elektroniczną. 

4. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres 

Zamawiającego: 

Gmina Brzeźnio 

ul. Wspólna 44  

98-275 Brzeźnio  
 

5. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie 

powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną, uważa się za złożone w terminie, 

jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 

przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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§ 8  Termin związania ofertą 

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

określonego w § 11. 

 

§ 9  Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia Wadium. 

§ 10  Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,  

w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

w formie elektronicznej. 

2. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu. 

3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu  

i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej 

notarialnie należy dołączyć do oferty. 

4. Oferta (1 egzemplarz oryginalny) powinna być sporządzona  czytelnym pismem. Zaleca się 

sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. 

Strony oferty muszą być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. 

zszycie, zbindowanie). Koperta powinna posiadać oznaczenie:   

„UWAGA PRZETARG: „Usługa dostawy sygnału internetowego wraz z podłączeniem do 

sieci Beneficjentów końcowych oraz jednostek podległych w ramach realizacji projektu 

pt.: „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio”. Oznaczenie sprawy: R.271.5.2014”. 

Nie otwierać przed dniem 11 marca 2014 roku przed godz. 10:10”.  

Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej 

strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika  

z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo  

w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 

5. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed 

terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być 

dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem:  

„UWAGA PRZETARG: „Usługa dostawy sygnału internetowego wraz z podłączeniem do 

sieci Beneficjentów końcowych oraz jednostek podległych w ramach realizacji projektu 

pt.: „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio”. Oznaczenie sprawy: R.271.5.2014” 

oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”. 

Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, 

potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną 

do reprezentowania wykonawcy.  
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7. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik 5 do  

SIWZ lub zawrzeć wszystkie informacje i oświadczenia określone we wzorze Formularza 

Ofertowego.  

8. W ofercie Wykonawca poda całkowitą cenę brutto za wykonanie zamówienia oraz cenę 

jednostkową tak jak to określono we wzorze Formularza Ofertowego. 

9. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom.  

10. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) należy umieścić w odrębnej, 

zaklejonej kopercie opisanej „Tajemnica Przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty.  

W treści oferty należy umieścić we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu 

informację, że jest on zastrzeżony i znajduje się w odrębnej kopercie. 

11. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia. 

§ 11  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę (1 egzemplarz oryginalny) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy 

Brzeźnio  

ul. Wspólna 44  

98-275 Brzeźnio  

(sekretariat pok. nr 17) 

2. Termin składania ofert upływa dnia 11 marca 2014 roku o godzinie 10:00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 11 marca 2014 roku o godzinie 10:10 

4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci 

ofertę po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.  

5. O uznaniu oferty za złożoną w terminie decyduje data i godzina jej wpływu do Zamawiającego. 

6. Otwarcie ofert jest jawne.  

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką, zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

8. Podczas otwarcia ofert, zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminy wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte  

w ofertach.  

9. Informacje, o których mowa w pkt. 7 i 8 doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 

otwieraniu ofert, wyłącznie na ich pisemny wniosek. 

§ 12  Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się cenę ryczałtową brutto. 

2. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik 5 do SIWZ cenę 

za wykonanie zamówienia. 
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3. Podana cena ryczałtowa brutto musi obejmować wszystkie koszty realizacji niniejszego 

zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Cena 

musi być podana w złotych polskich. 

4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy  

i nie będą podlegały zmianom. 

5. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich (PLN). 

7. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Wszystkie upusty powinny być uwzględnione w cenach jednostkowych. 

§ 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych 

kryteriach: 

cena brutto ogółem oferty najniższej 

-----------------------------------------------  x 100 pkt = liczba punktów oferty ocenianej  

cena brutto ogółem oferty ocenianej  

 

2.  Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny 

ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

3. Przy przeliczaniu punktów komisja zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po 

przecinku.  

 

§ 14  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej 

w ofercie. 

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 

148 ust. 1 ustawy.  

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.  

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca winien dokonać przelewu na 

konto Zamawiającego w banku: Bank Spółdzielczy w Sieradzu, Oddział w Brzeźniu, ul. 

Wspólna 39, 98-275 Brzeźnio numer rachunku: 9267 0006 0030 1950 3000 0040  z dopiskiem 

ZABEZPIECZENIE POIG 8.3. 

6.  Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać 

następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na 
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pierwsze pisemne żądanie. Zamawiający żąda aby w treści gwarancji byli wskazani wszyscy 

Wykonawcy  ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum – 

wszyscy uczestnicy  konsorcjum, w spółce cywilnej – wszyscy wspólnicy spółki cywilnej). 

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 

przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady. 

§ 15  Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy 

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi zgodnie z art. 92 ustawy.       

2. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do  SIWZ, 

nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.  

3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli 

będą korzystne technologicznie lub finansowo dla Zamawiającego.   

4. Wszelkie zmiany umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. 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 innym 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 

Wdrażającej lub Instytucji Zarządzającej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości. 

f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących 

niemożliwością prowadzenia usług.  
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§ 16  Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom 

 

1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym 

podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Pozostałe warunki dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 17  Podwykonawcy 

Zamawiający żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na 

których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. – 

załącznik nr 9 do siwz. 

 

§ 18  Załączniki 

Załącznik nr 1 -  opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 -  wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3 -  wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik nr 4 -  wzór wykazu wykonanych zamówień 

Załącznik nr 5 -  wzór Formularza Ofertowego wraz z Formularzem cenowym. 

Załącznik nr 6 -  wzór umowy  

Załącznik nr 7 -  wzór informacji o grupie kapitałowej  

Załącznik nr 8 – wykaz lokalizacji 

Załącznik nr 9 – wzór oświadczenia podwykonawcy 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Instalacji, uruchomienia oraz konfiguracji usługi dostępu do Internetu dla Beneficjentów 

końcowych w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego. Wykonanie usługi instalacji, uruchomienia oraz 

konfiguracji usługi dostępu do Internetu dla jednostek podległych wykonane zostanie  

w ramach świadczenia usługi dostępu do Internetu dla tychże jednostek podległych. 

2. Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Beneficjentów końcowych oraz jednostek 

podległych od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2015 w lokalizacjach wskazanych  

w załączniku nr 8 do SIWZ oraz uszczegółowionych w załączniku do umowy.  

Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 

1. Dostarczony sprzęt niezbędny do uruchomienia usługi musi być fabrycznie nowy, 

nieużywany i nieobciążony prawami osób trzecich pochodzący z bieżącej produkcji.  

 

Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawione są również poniżej. 
 

Wykonawca zapewni dostęp do sieci Internet poprzez zastosowanie dostępnych i osiągalnych 

rozwiązań technologicznych (systemy przewodowe, systemy bezprzewodowe) zgodnie  

z najlepszymi obowiązującymi praktykami. Wykonawca zapewni usługę świadczenia Internetu  

w lokalizacjach instalacji wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 8 do SIWZ, wraz  

z dostawą, instalacją oraz konfiguracją sprzętu wymaganego do realizacji usługi założeniu 

możliwości technicznych dostarczenia usługi. 

 

 

Wymagania minimalne (dla Beneficjentów końcowych jak i jednostek podległych Gminie): 

1. Stały dostęp do sieci Internet (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) 

2. Brak limitów wysyłania i pobierania danych 

3. Dostępność usługi na poziomie 99% 

4. Transfer do komputera dla gospodarstw domowych (down) – 2MB/s 

5. Transfer od komputera dla gospodarstw domowych (up) – 512kB/s 

6. Transfer do komputera dla jednostek podległych (down) – 4MB/s 

7. Transfer od komputera dla jednostek podległych (up) – 512kB/s 

8. Dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co 

oznacza, że po odłączeniu zasilania i ponownym jego załączeniu musi być gotowy do pracy 

i umożliwić realizację usługi korzystania z Internetu. 

9. Dodatkowe niezbędne urządzenia / zestawy do prawidłowego działania usługi dostarczy 

Wykonawca. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, uruchomienie i aktywację usługi. 
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11. W celu instalacji urządzeń przewodowych lub bezprzewodowych, Wykonawca musi 

samodzielnie uzyskać wymagane prawem pozwolenia w tym właściciela budynku i dokonać 

wymaganych prawem zgłoszeń oraz dokonać niezbędnych ustaleń technicznych w celu 

podłączenia łącza, o ile będą wymagane. 

12. W przypadku zmiany lokalizacji świadczenia usługi (zmiana miejsca zamieszkania, 

rezygnacja wykluczonego z projektu, wykluczenie Beneficjenta końcowego z projektu), 

Wykonawca na własny koszt dokona demontażu sprzętu umożliwiającego świadczenie 

usługi, i dokona instalacji i konfiguracji sprzętu w nowej lokalizacji wskazanej przez 

Zamawiającego. 

 

Gwarancja/ serwis:  

 

1. Wykonawca odpowiada za przywrócenie sprawności łącza (dostępu do Internetu  

i rozwiązanie zaistniałych problemów) w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili 

ich zgłoszenia. 

2. Rozwiązanie zaistniałych problemów może nastąpić w sposób bezpośredni (wizyta 

serwisanta) lub jeśli będzie to możliwe w sposób zdalny. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania usterek związanych tylko i wyłącznie  

z dostępem do sieci Internet. 

4. Wykonawca ma obowiązek telefonicznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu 

awarii oraz planowanych przerwach w dostępie do usługi i przewidywanym czasie jej 

usunięcia. 

5. Wykonawca zapewni alarmowy kontakt z serwisem: telefonicznie przez 7 dni w tygodniu 

(od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00-20.00. 

6. W celu zapewnienia ciągłości dostępu do Internetu Wykonawca zobowiązuje się do 

konfiguracji, utrzymania, aktualizacji, naprawy, serwisowania i wymiany urządzeń 

/zestawów /oprogramowania będących przedmiotem umowy.  

7. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na czas trwania umowy, iż jest w posiadaniu 

minimum 5 zapasowych urządzeń, które wykorzystywane będą przez Zamawiającego dla 

zapewnienia ciągłości dostępu do Internetu w przypadku awarii poszczególnych urządzeń 

zainstalowanych u Beneficjentów końcowych. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Wykonawca: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gmina Brzeźnio 

ul. Wspólna 44  

98-275 Brzeźnio  

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa dostawy 

sygnału internetowego wraz z podłączeniem do sieci Beneficjentów końcowych oraz jednostek 

podległych w ramach realizacji projektu pt.: „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 

Brzeźnio” oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas przesłanki do wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

 

 

 

 

 

 

.........................., dnia .................... ................................................................... 
       Miejscowość   Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania  

w imieniu Wykonawcy1 
 

 

                                                 
1
  Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 

 

 



 

.     

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion 

 

16 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wykonawca: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gmina Brzeźnio 

ul. Wspólna 44  

98-275 Brzeźnio  

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa dostawy 

sygnału internetowego wraz z podłączeniem do sieci Beneficjentów końcowych oraz jednostek 

podległych w ramach realizacji projektu pt.: „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 

Brzeźnio” oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:  

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia. 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

.........................., dnia .................... ................................................................... 
       Miejscowość   Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania  

w imieniu Wykonawcy2

                                                 
2
  Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wykonawca: 

 

 

  

 

 

 Gmina Brzeźnio 

 ul. Wspólna 44  

98-275 Brzeźnio  

WYKAZ WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH USŁUG 

(w ciągu trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 

 

 

 

.........................., dnia ....................   .................................................................. 
       Miejscowość  Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy3

                                                 
3
  Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 

Lp. 

Wykonawca 

(pełna nazwa) 

 

Zamawiający 

(pełna nazwa)  

 

Data wykonania usługi 

(miesiąc, rok)  

 

Wartość usługi 

Opis przedmiotowy 

(co najmniej informacje pozwalające na stwierdzenie czy wykonawca wykazuje 

się spełnianiem warunku udziału, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 2  SIWZ) 

1  

 

    

2  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Wykonawca: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gmina Brzeźnio 

ul. Wspólna 44  

98-275 Brzeźnio  

Formularz Ofertowy 

 

I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ  

O ZAMÓWIENIE 

 

 Nazwa Adres 

1  

 

 

2  

 

 

 

II. OSOBA DO KONTAKTU 

 

Imię i Nazwisko  

Instytucja  

Adres  

Telefon  

Fax  

e-mail  
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III. TREŚĆ OFERTY 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym niniejszym składam/my ofertę 

oraz oświadczam/y, że: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę brutto: …………………………. 

(słownie: ………………………………………………...……) złotych. 

2. Uszczegółowienie oferty cenowej stanowi Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 

do oferty. 

3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego 

wykonania zamówienia.  

4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.  

5. Zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się –  

w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy według wzoru określonego  

w Załączniku nr 6 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 Zamówienie zrealizujemy przy współudziale podwykonawców/ bez współudziału 

podwykonawców (wybrać właściwe).Oferta zawiera łącznie …………………… 

ponumerowanych i parafowanych stron. 

 Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w …………, zawarte na stronach 

od …… do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie 

mogą być udostępnione. 

 Do oferty zostały dołączone następujące załączniki (należy wyliczyć wszystkie 

załączniki): 

Załącznik nr 1 Formularz cenowy 

Załącznik nr 2................................................... 

Załącznik nr 3................................................... 

Załącznik nr 4................................................... 

Załącznik nr 5................................................... 

Załącznik nr 6................................................... 

 

 

 

........................, dnia ................ r. 

................................................................ 

 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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FORMULARZ CENOWY 

 

LP. PRODUKT ILOŚĆ 
OKRES 

CZASU 

CENA 

JEDNOST

KOWA 

BRUTTO 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

1. Podłączenie do sieci gospodarstwa 

domowego  

65 szt.      X   

2. Miesięczny abonament za dostęp do 

Internetu – 65 gospodarstw 

domowych 

65 szt.  21 

miesięcy 

  

3. Miesięczny abonament za dostęp do 

Internetu w jednostkach podległych 

– 7 lokalizacji (w ramach 6-ciu 

jednostek podległych) 

 7 szt. 21 

miesięcy 

  

Wartość ogółem  

 

 

........................, dnia ................ r. 

 

................................................................ 

 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 w celu wyliczenia ceny ofertowej należy pomnożyć ilość przez okres czasu i przez 

cenę jednostkową dla każdej z 3 pozycji w tabeli, a następnie zsumować 

otrzymane wartości. 
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................................................................................ 

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

Wzór umowy  

 

w dniu ..........................................   roku w ………………. pomiędzy  

………………………. 

reprezentowanym przez: …………….  

przy kontrasygnacie………………….  

zwanego dalej „Zamawiającym" 

a  

firmą ………………………………………………………………………………………….……....  

z siedzibą w 

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

NIP …………………., REGON …………………. 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………… 

zwanym/-ą dalej "Wykonawcą", 

w wyniku wyboru Wykonawcy, Sprawa …………………, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na 

przyłączeniu i zapewnieniu dostępu do Internetu Beneficjentów końcowych w postaci  

2. 65 gospodarstw domowych i świadczeniu usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego przez 

okres od dnia podłączenia do 31.12.2015 r. oraz świadczeniu usługi dostępu do Internetu 6-ciu 

jednostkom podległym Gminie (w 7 lokalizacjach). Usługa realizowana będzie w ramach projektu 

„Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio” realizowanego przez Gminę Brzeźnio  

3. i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo 

informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Lokalizacje Beneficjentów końcowych wskazane są w zał. 

nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania polegającego na przyłączeniu do Internetu 

Beneficjentów końcowych w terminie 21 dni od dnia dostarczenia komputerów do gospodarstw 

domowych i jednostek podległych, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru. Wykonawca 

zobowiązuje się do przyłączenia jednostek podległych do sieci Internet w ramach wynagrodzenia 

za świadczenie usługi dostępu do Internetu dla tych jednostek.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania następujących parametrów technicznych: 

 Stały dostęp do sieci Internet (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) 

 Brak limitów wysyłania i pobierania danych 

 Dostępność usługi na poziomie 99% 

 Transfer do komputera (down) dla gospodarstw domowych – 2MB/s 



.     

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion 

 
 

22 

 

 Transfer od komputera (up) dla gospodarstw domowych – 512 kB/s 

 Transfer do komputera (down) dla jednostek podległych – 4MB/s 

 Transfer od komputera (up) dla jednostek podległych – 512 kB/s 

 Dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co 

oznacza, że po odłączeniu zasilania i ponownym jego załączeniu musi być gotowy do pracy 

 i umożliwić realizację usługi korzystania z Internetu. 

4. W przypadku zmiany lokalizacji świadczenia usługi (zmiana miejsca zamieszkania, rezygnacja 

wykluczonego z projektu, wykluczenie Beneficjenta końcowego z projektu), Wykonawca na 

własny koszt dokona demontażu sprzętu umożliwiającego świadczenie usługi, i dokona instalacji 

 i konfiguracji sprzętu w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bieżące monitorowanie jakości usługi poprzez przekazanie 

Zamawiającemu, obligatoryjnie raz na kwartał, raportu informującego o funkcjonowaniu usługi 

dostępu do Internetu u każdego z podłączonych Beneficjentów końcowych oraz jednostek 

podległych, zawierającego co najmniej informacje o szybkości przesyłu danych oraz przerwach  

w dostępie do usługi. Raport zostanie przekazany Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres  

e-mailowy wskazany przez Zamawiającego. 

6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 

do umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,  

z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru działalności, zgodnie ze złożoną 

ofertą. 

2. Wykonawca dostarczy na swój koszt wszelkie urządzenia potrzebne do świadczenia Beneficjentom 

końcowym oraz jednostkom podległym dostępu do Internetu. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego, rzetelnego i terminowego wykonania przedmiotu 

umowy, z należytą starannością wynikająca z zawodowego charakteru wykonywanych czynności, 

zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę, niekompletność lub uszkodzenia dostarczanych 

przedmiotów zamówienia do czasu ich odbioru przez Zamawiającego. 

3. Do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, Wykonawca 

odpowiedzialny jest za zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu 

zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania 

Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności, że 

świadczona usługa odpowiadać będzie wszystkim cechom i normom wymienionym w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu 

wykonanych prac na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić wszelkie uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, co do 

wykonania przedmiotu Umowy. 

  

§ 4 

1. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone na podstawie protokołu odbioru, 

przeprowadzonego w zakresie dostarczenia usługi dostępu do Internetu, w miejscowości 
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zamieszkania Beneficjentów końcowych/siedzibach jednostek podległych, przedmiotów umowy, 

który polegać będzie na sprawdzeniu: 

1) Zgodności wykonania przedmiotu umowy z siwz i ofertą stanowiącymi załączniki do 

umowy 

2) Sprawności technicznej i funkcjonalnej usługi 

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad/braków w wykonaniu przedmiotu umowy, w 

szczególności skutkujących niemożliwością podłączenia do Internetu, Zamawiający wyznaczy 

termin do ich usunięcia. W takim przypadku, za datę odbioru uważa się datę odbioru bez 

zastrzeżeń przedmiotu umowy, po usunięciu wad/braków.   

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SIWZ oraz wybraną ofertą 

Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze 

złożoną ofertą.  

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą:…………..PLN 

(słownie:……………..). w tym:  

a) cena za 1 miesiąc abonamentu dla gospodarstwa domowego wynosi………….PLN brutto 

(słownie………….). 

b) cena za podłączenie gospodarstw domowych wynosi………….PLN brutto 

(słownie………….). 

c) cena za 1 miesiąc abonamentu dla jednostki podległej wynosi………….PLN brutto 

(słownie………….). 

3. W przypadku, gdy pierwszy miesiąc świadczenia usługi dostępu do Internetu nie obejmuje 

pełnego miesiąca, wynagrodzenie naliczone zostanie za ilość pełnych dni świadczenia usługi 

dostępu do Internetu. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Zapłata za usługę stałego dostępu do Internetu będzie realizowana w miesięcznych ratach, na 

podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę do 5-go dnia miesiąca za miesiąc bieżący.  

6. Do pierwszej faktury wykonawca doliczy wynagrodzenie z tytułu podłączenia komputerów do 

Internetu po podpisaniu bezusterkowego protokołu w tym zakresie. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, a Jego NIP to…………………………. 

8. Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy określone w fakturze. 

 

§ 6 

1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie urządzenia niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi 

dostępu do sieci Internetu objęte będą bezpłatną gwarancją przez okres 21 miesięcy, licząc od 

daty bezusterkowego odbioru. 

2. W ramach gwarancji wykonawca odpowiada za przywrócenie sprawności łącza (dostępu do 

Internetu i rozwiązanie zaistniałych problemów) w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od 

chwili ich zgłoszenia. 

3. Rozwiązanie zaistniałych problemów może nastąpić w sposób bezpośredni (wizyta serwisanta) 

lub jeśli będzie to możliwe w sposób zdalny. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania usterek związanych tylko z dostępem do sieci 

Internet. 
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5. Wykonawca ma obowiązek telefonicznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu awarii 

oraz planowanych przerwach w dostępie do usługi i przewidywanym czasie jej usunięcia. 

6. Wykonawca zapewni alarmowy kontakt z serwisem: telefonicznie przez 5 dni w tygodniu (od 

poniedziałku do piątku) w godz. 8.00-20.00. 

7. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę skutecznej naprawy w terminie, Zamawiający ma 

prawo zlecić wykonanie naprawy innemu podmiotowi, a kosztami takiej naprawy obciążyć 

Wykonawcę. 

8. W okresie objętym gwarancją, w przypadku trzech nieskutecznych napraw Wykonawca zapewnia 

wymianę dostarczonego urządzenia na wolne od wad. 

9. Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem sprzętu oraz ewentualną wymianą sprzętu 

ponosi Wykonawca. 

10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonania zadań serwisowych Zamawiający ma 

prawo do reklamacji usługi i żądania od Wykonawcy jej ponownego wykonania w ciągu 24 

godzin od momentu zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do generowania raportów zawierających listę zgłoszonych awarii i 

wykonanych napraw nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy oraz do przekazywania ich 

Zamawiającemu w formie elektronicznej lub papierowej. 

12. Wykonawca nie częściej niż raz na kwartał przekaże Zamawiającemu na jego żądanie raport 

dotyczący szybkości przesyłu danych i przerw w dostępie do sieci. 

 

 

§ 7 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% łącznej 

kwoty brutto umowy, określonej w par. 4 ust. 1. 

b) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości całkowitej 

przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu 

określonego w umowie. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość 

powstałej szkody.  

 

§ 8 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim 

przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie części (zakres) 

zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku 

oznaczać będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie. 

2. Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, 

że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 

podwykonawców. 

 

§ 9 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, w tym 

także nie upoważnionym pracownikom, informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub  

w związku z realizacją umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania,  
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w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego o ile informacje 

takie nie są powszechnie znane bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących 

przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz. Zasadą poufności nie fakt 

zawarcia oraz warunki umowy. 

2.  Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym niż opisane 

powyżej osoby fizyczne lub prawne, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony 

chyba, że są to informacje publiczne dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia 

postanowień Umowy. 

3. Obowiązek zachowania poufności przewidzianej w niniejszym paragrafie obowiązywać będzie 

bezterminowo. 

   

 

§ 10 

 

1. Wszelkie zmiany umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. 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 innym 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 Wdrażającej lub 

Instytucji Zarządzającej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości. 

f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących 

niemożliwością prowadzenia dostaw. 

 

§ 11 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnych zmian okoliczności powodujących, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za już 

wykonany przedmiot umowy 

2. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez 

Wykonawcę postanowień niniejszej umowy. O wystąpieniu rażącego naruszenia umowy 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę i wyznaczy termin 3 dni na naprawę wskazanych uchybień. 

W razie nie naprawienia tych uchybień przez Wykonawcę Zamawiający odstępuje od umowy. 
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§ 12 

  

1.     Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w kwocie …...................       

w formie.................................................. 

2.     Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone zostanie na pokrycie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń  

z tytułu rękojmi. 

3.     Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione: 

a. w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania  przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru; 

b. w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia - w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za 

wady. 

 

§ 13 

1. W sprawach, których nie reguluje treść niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego o ile ustawa prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 

2. Wszelkie spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą 

polubownie rozstrzygał będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnego aneksu oraz 

nie mogą naruszać postanowień ustawy prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla zamawiającego , 

jeden dla wykonawcy. 

5. Wiążące dla niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

a)  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

b)  Oferta wraz z załącznikami 

 

 

Zamawiający:                                   Wykonawca: 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Wykonawca: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gmina Brzeźnio 

ul. Wspólna 44  

98-275 Brzeźnio  

 

 

 

Informacja  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa 

dostawy sygnału internetowego wraz z podłączeniem do sieci Beneficjentów końcowych 

oraz jednostek podległych w ramach realizacji projektu pt.: „Stop wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Brzeźnio” oświadczam, iż wykonawca …….……. nie 

należy/należy
4
do grupy kapitałowej w skład której wchodzą następujące podmioty: 

 ……………………….…….. 

 ……………………………... 

 ……………………………... 

 

 

 

 

 

.........................., dnia ....................  ................................................................... 

  Miejscowość   Podpis osoby (osób) upoważnionej do 

występowania w imieniu Wykonawcy
5
 

                                                 
4
  Niepotrzebne skreślić 

5
  Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

Wykaz lokalizacji instalacji Beneficjentów Końcowych oraz jednostek podległych,  

w których Wykonawca dostarczy usługę dostępu do Internetu. 

 

Zamówienie należy zrealizować we wszystkich wskazanych poniżej jednostkach podległych 

oraz 65 gospodarstwach domowych z listy podstawowej. Zamawiający dopuszcza zmianę do 

15% lokalizacji gospodarstw domowych z listy podstawowej na lokalizacje z listy 

rezerwowej w przypadku braku technicznych możliwości podłączenia niektórych 

gospodarstw domowych do Internetu. 

Zamawiający nie może podać bardziej szczegółowych danych odnośnie lokalizacji 

gospodarstw domowych. Dane adresowe gospodarstw domowych, będących Beneficjentami 

końcowymi projektu, należą do danych wrażliwych i dostęp do nich, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, jest ściśle ograniczony. Wskazanie dokładnych danych 

adresowych, w tym numerów domów, pozwoliłoby na identyfikację poszczególnych 

beneficjentów projektu, co na obecnym etapie nie jest możliwe i skutkować mogłoby 

naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. 

 

Gospodarstwa domowe – lista podstawowa 

 
Lp Gmina Sołectwo Miejscowość 

1 Brzeźnio Barczew Barczew 

2 Brzeźnio Bronisławów Bronisławów 

3 Brzeźnio Brzeźnio Brzeźnio 

4 Brzeźnio Dębołęka Dębołęka 

5 Brzeźnio Gęsina Gęsina 

6 Brzeźnio Gozdy Gozdy 

7 Brzeźnio Kliczków-Kolonia Kliczków-Kolonia 

8 Brzeźnio Kliczków Mały Kliczków Mały 

9 Brzeźnio Kliczków Wielki Kliczków Wielki 

10 Brzeźnio Krzaki Krzaki 

11 Brzeźnio Lipno Lipno 

12 Brzeźnio Nowa Wieś Nowa Wieś 

13 Brzeźnio Ostrów Ostrów 

14 Brzeźnio Podcabaje Podcabaje 

15 Brzeźnio Próba Próba 

16 Brzeźnio Pustelnik Pustelnik 

17 Brzeźnio Pyszków Pyszków 
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18 Brzeźnio Rembów Rembów 

19 Brzeźnio Ruszków Ruszków 

20 Brzeźnio Rybnik Rybnik 

21 Brzeźnio Rydzew Rydzew 

22 Brzeźnio Stefanów Barczewski Drugi Stefanów Barczewski Drugi 

23 Brzeźnio Stefanów Barczewski 

Pierwszy 
Stefanów Barczewski Pierwszy 

24 Brzeźnio Stefanów Ruszkowski Stefanów Ruszkowski 

25 Brzeźnio Tumidaj Tumidaj 

26 Brzeźnio Wierzbowa Wierzbowa 

27 Brzeźnio Wola Brzeźniowska Wola Brzeźniowska 

28 Brzeźnio Zapole Zapole 

29 Brzeźnio Złotowizna Złotowizna 

 

 

 

Jednostki Podległe Gminie Brzeźnio 

 

Lp. Nazwa Jednostki Adres placówki Świadczenie 

usługi dostępu do 

Internetu 

Ilość komputerów 

podłączonych do 

Internetu 

1.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Kliczkowie Wielkim 

Kliczków Wielki 45A 

98-275 Brzeźnio 

1 15 

2.  Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w 

Ostrowie 

Ostrów 21 

98-275 Brzeźnio 

1 15 

3.  Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa 

Świętochowskiego w Barczewie 

Barczew 3 

98-275 Brzeźnio 

1 15 

4.  Zespół Szkół im. Wacławy Matusiak w 

Brzeźniu 

ul. Szkolna 2 

98-275 Brzeźnio 

1 35 

5.  Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu ul. Wspólna 45 

98-275 Brzeźnio 

1 7 

6.  Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźniu – 

Filia w Barczewie 

Barczew 3 

98-275 Brzeźnio 

1 5 

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźniu – 

Filia w Kliczkowie Wielkim 

Kliczków Wielki 15 

98-275 Brzeźnio 

1 5 

RAZEM 7 97 

 



.     

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion 

 
 

30 

 

Załącznik nr 9 do SIWZ 

Wykonawca: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gmina Brzeźnio  

98-275 Brzeźnio 

ul. Wspólna 44 

  

 

ZAMÓWIENIE  pn.: 

„Usługa dostawy sygnału internetowego wraz z podłączeniem do sieci Beneficjentów 

końcowych oraz jednostek podległych w ramach realizacji projektu pt.: „Stop 

wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio”  

WYKONAM Z UDZIAŁEM PODWYKONAWCÓW  

/ BEZ UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW (TZN. WŁASNYMI SIŁAMI) 

(właściwe podkreślić) 

CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA POWIERZONE PODWYKONAWCOM/  

NAZWY (FIRMY) PODWYKONAWCÓW 

1. Zakres czynności 

powierzonych do wykonania 

 

 

 Nazwa (firma)  

podwykonawcy * 

 

2. Zakres czynności 

powierzonych do wykonania 
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 Nazwa (firma)  

podwykonawcy * 

 

3. Zakres czynności 

powierzonych do wykonania 

 

 

 Nazwa (firma)  

Podwykonawcy * 

 

powtórzyć tabelę w razie konieczności 

 

*wypełnić tylko w przypadku, jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby 

podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1  

 

 

…................................................................................... 
(data i podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy)
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