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Ogłoszenie

Numer

2022-32194-89163

Id

89163

Powstaje w kontekście projektu

POIR.04.03.00-00-0000/35 - Centre of Excellence for nanophotonics , advanced Materials and crystal 
growth-Based technologies - Ensemble

Tytuł

zaprasza do złożenia ofert na:
Wykonanie przyłącza internetowego oraz świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w zakresie symetrycznego dostępu do 
Internetu.

Warunki zmiany umowy

1.�Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania 
Wykonawcą, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia.
2.�Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z 
wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
sytuacjach określonych w części 6.5.2 pkt. 20 lit. b) - e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
3.�Termin obowiązywania umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a.�W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą Stron 
Umowy. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas wystąpienia zdarzenia oraz 
usuwania jego skutków. 
b.�W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, 
że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć na etapie 
publikacji Zapytania ofertowego lub składania oferty i nie jest przez nich zawiniona. Termin realizacji Umowy 
zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca nie 
odpowiadają; 
c.�W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w miejscu oraz sposobie poprowadzenia światłowodów 
wynikające z ustaleń z właścicielem terenu z uwzględnieniem koniecznych korekt finansowych;
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d.�Przesunięciem terminu realizacji poszczególnych etapów wynikających z prac oraz zgód prowadzonych 
przez właściciela terenu.
4.�Wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie może ulec zmianie w następujących przypadkach: 
a.�W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę, która 
będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego Umową; 
b.�Nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób 
odpowiedni, tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu dostawy objętej 
umową która na dzień zmiany stawki podatku nie została jeszcze rozliczona. 
c.�Konieczność wprowadzenia zmian wynikających z ustaleń z właścicielem terenu mających wpływ na 
zmianę ceny poszczególnych etapów.
5.�Warunki zmian:
a.�Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego; 
6.�Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-01-21
1. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Wzór formularza ofertowego
3. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Istotne postanowienia umowy
4. Zaproszenie do złożenia oferty

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-01-21

Data ostatniej zmiany

2022-01-21

Termin składania ofert

2022-01-31 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-06

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Ensemble3
Wólczyńska 133
01-919 Warszawa
NIP: 1182211096
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Osoby do kontaktu

Bartosz Dziadecki
tel.: 501038333
e-mail: bartosz.dziadecki@ensemble3.eu

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Wykonanie przyłącza internetowego oraz świadczenie usług 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Wykonanie przyłącza internetowego oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie 
symetrycznego dostępu do Internetu dla Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia

Kody CPV

32412000-4 Sieci komunikacyjne
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna
48200000-0 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
48800000-6 Systemy i serwery informacyjne
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72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i 
wsparcia
72400000-4 Usługi internetowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Bielany

Miejscowość

Warszawa

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej zgodnie z art. 
10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) i 
są podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub rejestru jednostek 
samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, prowadzonego 
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1)� Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 
a.�w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2020 poz. 814 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
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postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2020 poz. 1228 zpóźn.zm.). 
b.�W celu uniknięcia konfliktów interesów, niniejsze zamówienie nie może być udzielone podmiotom 
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
i.�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
ii.� posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
iii.� pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
iv.�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
c.�Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
d.� Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
2)�Zamawiający dokona weryfikacji warunków udziału i wykluczenia w postępowaniu wskazanych 
na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
3)�Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: SPEŁNIA / 
NIE SPEŁNIA.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Zamawiający dokona weryfikacji warunków udziału i wykluczenia w postępowaniu wskazanych na 
podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Dodatkowo w zakresie uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w celu 
potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zweryfikuje 
uprawnienia Wykonawcy: - w przypadku przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w rejestrze 
prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dostępnym pod adresem: 
https://bip.uke.gov.pl/rpt/rejestr-przedsiebiorcowtelekomunikacyjnych - w przypadku jednostek 
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samorządu terytorialnego, w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, dostępnym pod adresem: https://bip.uke.gov.pl/rjst.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena oferty brutto – 100%.Zamawiający dokona oceny ofert Wykonawców przyznając punkty w ramach 
kryterium oceny ofert, według zasady, że 1% = 1 punkt.  
Cena brutto najtańszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu/Cena brutto badanej oferty X100= 
liczba punktów.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-01-21 - data opublikowania

-> 2022-01-31 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-06 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


