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ZAMAWIAJĄCY:
Interq Usługi Internetowe spółka cywilna Ryszard Ziembicki, Tomasz Skotnicki
38-500 Sanok, ul. Jagiellońska 58
Tel. (13) 464-39-53
Fax 13 46 44 701
e-mail: firma@interq.pl
www.interq.pl
RODZAJ ZAMÓWIENIA:
Roboty budowlane
Kody i nazwy CPV:
Wspólny Słownik Zamówień:
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównania terenu.
Kategoria robót: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych.
NAZWA ZAMÓWIENIA:
Budowa sieci światłowodowej w miejscowości Blizne – etap I.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci światłowodowej napowietrznej magistralno-dystrybucyjnej
dla potrzeb Internetu na istniejącej podbudowie energetycznej n/n w miejscowości Blizne, woj.
Podkarpackie.
Na istniejącej podbudowie energetycznej n/n należy podwiesić kabel światłowodowy typu ADSSXOTKtsdD 48J o łącznej długości 2485 / 2685 m. Na słupach należy zamontować mufy światłowodowe
zamontowane na stelażach z min 24 portami wejścia/wyjścia, możliwością wykonania min. 48 spawów
światłowodowych, wyposażonych w zamontowany splitter optyczny 1:8. Lokalizacja muf jest zawarta w
załączniku nr 2 do ogłoszenia w ciągu działek wymienionych w pkt IV.2 niniejszego ogłoszenia.
Na słupach końcowych należy pozostawić zapasy o długości 15 m każdy w celu połączenia z dalszymi
odcinkami sieci (objętymi odrębnymi zgłoszeniami). Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać
zgodnie z obowiązującymi normami, stosując się do zaleceń zawartych w projekcie stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2.Inwestycja jest zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 2774, 2910, 2782, 2785, 2789,
2832, 2794, 2805/1, 2806, 2812/1, 2813/1, 2814/1, 2816/1, 2819/1, 2825, 2829/1, 2831, 2834, 2833,
2848, 2849, 2844, 2850, 2851, 2867, 2868, 2869, 2870, 869, 2871, 2872, 2873, 2884, 2885/1, 2885/2,
2886, 2888, 2889/1, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2906, 2898, 2899, 2900, 2902, 2901/2, 2903,
2904, 2905, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2961, 2962, 2965, 90, 2967, 2511/4, 326, 249/1, 323, 281,
325, 324, 312, 311, 281, 280, 279, 99/1, 99/2, 104, 100, 99/3, 105, 99/1, 96, 95, 94, 91/2, 91/1, 89/1, 85,
65/7, 65/6, 65/3, 61/4, 61/5, 59/3, 57/2, 50/2, 52/4, 52/8, 52/7, 49/2, 50/1, 49/1, 47/3, 47/5, 47/4, 45/4,
45/5, 45/2, 43/2, 43/1 – Obręb Blizne.
3.Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem (stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego ogłoszenia), zaleceniami wynikającymi z treści uzgodnień oraz przepisami i normami
obowiązującymi w budownictwie i łączności.
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami),
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami „Prawo ochrony środowiska” i „Ustawy o
odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001r. z późniejszymi zmianami.
Do budowy należy stosować materiały, które posiadają certyfikaty, deklaracje zgodności z PN, aprobaty
techniczne, homologacje.
Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, Polskimi Normami oraz
normami zakładowymi i zarządzeniami obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. oraz INTERQ.
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W przypadku wejścia na teren sąsiednich nieruchomości przy wykonywaniu prac budowlanych lub robót
budowlanych Inwestor ma obowiązek uzyskania zgody właściciela obiektu oraz uzgodnienie z nim
sposobu zakresu i terminów korzystania z tego obiektu.
Po wykonaniu robót budowlano – montażowych teren należy przywrócić do stanu pierwotnego a
Kierownik robót ma obowiązek zgłosić je do odbioru technicznego przedkładając inwestorowi
następujące dokumenty:
- techniczną dokumentację powykonawczą,
- geodezyjną dokumentację powykonawczą.
Budowa jest realizowana w ramach projektu pt:
Budowa sieci światłowodowej w miejscowościach powiatu brzozowskiego i sanockiego.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i
innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Rozpoczęcie robót: po podpisaniu umowy tj po 03.10.2016r.
Zakończenie robót (zgłoszenie gotowości odbioru robót): 21 dni kalendarzowych po dniu podpisania
umowy.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA.
Wykonawca powinien mieć uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia. Ocena warunku
nastąpi poprzez oświadczenie wykonawcy o jego spełnieniu bądź nie.
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE (WAGA).
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili wymagane warunki udziału w postępowaniu i złożyli
ofertę niepodlegającą odrzuceniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie
poniższego kryterium:
1. Najniższa cena – waga 90%,
2. Okres gwarancji na wykonaną pracę i kabel – waga 10%.
OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY.
1. Kryterium: cena – przyznanie maksymalnie 90 pkt.
Ilość punktów w kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
Cena najniższej oferty
K = ---------------------------------------------- x 90% x 100
Cena oferty badanej
Gdzie:
- „K” - liczba punktów oferty badanej,
- 90% - znaczenie kryterium,
- 100 – wskaźnik stały.
2. Kryterium: okres gwarancji na pracę i kabel – przyznanie maksymalnie 10 pkt.
Przy dokonywaniu oceny w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę liczbę lat, na jaką
Wykonawca zamierza udzielić gwarancji na wykonaną pracę i zawieszony kabel (wskazaną w ofercie).
Do oceny tego kryterium zastosowanie będzie miał załącznik nr 1 – oferta, w której dostawca wykaże
proponowany okres gwarancji.
Ilość punktów w kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów przyznanych
D = ------------------------------------------------------------- x 10% x 100
Liczba punktów możliwych do uzyskania
Gdzie:
- „D” - liczba punktów oferty badanej,
- 10% - znaczenie kryterium,
- 100 – wskaźnik stały.
Przy założeniu, że dodatkowa gwarancja obejmuje:
Gwarancja do 20 lat i powyżej – 4 pkt.
Gwarancja do 15 lat – 3 pkt.
Gwarancja do 10 lat – 2 pkt.
Gwarancja do 5 lat – 1 pkt.
Liczbę punktów Zamawiający zaokrągli w dół do dwóch miejsc po przecinku, np. liczba punktów 4,
543 zostanie zaokrąglona do 4,54.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów z oceny
obydwu kryteriów wg wzoru: K+D=A
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Gdzie:
K – uzyskana liczba punktów za kryterium „cena”
D - uzyskana liczba punktów za kryterium „okres gwarancji na pracę i kabel”
A – łączna uzyskana liczba punktów.
Opis sposobu obliczenia ceny, waluta oferty.
Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o
cenach (Dz. U. z 2013r., poz. 385).
Cenę należy podać w PLN. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za
realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do
grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia, w tym. m. in. podatek VAT, upusty, rabaty.
Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu
cywilnego).Kalkulując cenę oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia.
W sytuacji, gdy Zamawiający zobowiązany będzie do odprowadzenia ewentualnych opłat o
charakterze publicznym, obciążających go na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa w
związku z realizacją niniejszej umowy, wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie stosownemu
pomniejszeniu o kwoty należne z tego tytułu. Nie dopuszcza się możliwości prowadzenia rozliczeń w
walutach obcych.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 38-500 Sanok, ul. Jagiellońska 58 do dnia: 29.09.2016 r.
do godz. 10: 00.
Otwarcie ofert jest jawne i mogą w nim uczestniczyć wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2016 r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 10:15.
Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym wyłącznie na
ich wniosek.
INFORMACJE NA TEMAT FORMY SKŁADANIA OFERT.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o
których mowa w treści niniejszego ogłoszenia.
Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego
wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej
ofertę.
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące
warunki:
1.Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego
przedstawiciela / partnera wiodącego.
2.Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy
załączyć do oferty
3.Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań.
W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do
zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę
wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być
krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu i zamkniętej kopercie oznakowanej następująco:
„oferta na budowę sieci światłowodowej w miejscowości Blizne”.
INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH.
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Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
INFORMACJĘ NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO I OSOBOWO
Z ZAMAWIAJĄCYM.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
INFORMACJĘ O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub
e-mailem.
Oświadczenia wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane e-mailem zostaną potwierdzone pisemnie
wyłącznie na żądanie drugiej strony.
Adres Zamawiającego: 38-500 Sanok, ul. Jagiellońska 58.
Numer telefonu: 696 072 009.
Strona www: www.interq.pl
E-mail: firma@interq.pl
Zamawiający przewiduje zorganizowanie zebrania informacyjnego dla Wykonawców na ich wniosek celem
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Ziembicki Ryszard, tel.696 072 009, e-mail: rysiekz@interq.pl
OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
W przypadku zdarzeń losowych wywołanych czynnikami losowymi niemożliwymi do przewidzenia i
niezależnymi od wykonawcy takimi jak np.: zła pogoda – zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia
terminu wykonania zlecenia.
KLAUZULE DODATKOWE.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w następujących przypadkach:
a) Nieotrzymania dofinansowania projektu do dnia przewidzianego na zawarcie umowy z wykonawcą
b) Bądź też powtórzenia czynności albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące
udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub
więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda
umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o wykonanie
zamówienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.
Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego.
Załącznik nr 2 - mapa/projekt sieci w miejscowości Blizne.
Załącznik nr 3 – wzór umowy o wykonanie odcinaka sieci.
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