
Staszów: Rozbudowa infrastruktury w ramach Projektu Eliminacja

wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów w oparciu

o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka; 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne -

zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Numer ogłoszenia: 147197 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel.

015 8642014, faks 015 8643261 , strona internetowa www.staszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa infrastruktury w ramach Projektu

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie

innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje

rozbudowę infrastruktury w ramach Projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów

w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8. Oś

Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 1. W ramach realizacji zamówienia: Wykonawca

zobowiązany jest do wykonania niżej wymienionych prac w celu rozbudowy oraz doprowadzenia sieci do

uprawnionych gospodarstw domowych na terenie Gminy Staszów oraz jednostek podległych Gminie

znajdujących się w miejscowościach: Jednostki podległe beneficjentowi, tj. Gminie Staszów Zespół

Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I.J. Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w

Staszowie - 6 zakończeń sieci, Zespół Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. T.

Kościuszki, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w

Staszowie ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów - 6 zakończeń sieci, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im.
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H. Łaskiego w Staszowie; ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów - 5 zakończeń sieci, Zespół Placówek

Oświatowych-Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach; Mostki 56 - 4 zakończenia sieci,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiśniowej; Wiśniowa 10 - 10 zakończeń sieci, Zespół Placówek

Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej; Wiązownica Duża

135, 28-200 Staszów 56 - 4 zakończenia sieci, Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła

Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach; ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów - 5 zakończeń sieci,

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Smerdynie; Smerdyna 100,

28-200 Staszów - 4 zakończenia sieci, Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana

Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie; Czajków Południowy 133, 28-200 Staszów - 4

zakończenia sieci, Świetlica Wiązownica Kolonia 90- 12 zakończeń sieci, Beneficjenci końcowi

(gospodarstwa domowe) w miejscowościach m. in. Łaziska, Staszów, Grzybów bądź Smerdyna - 3

zakończenia sieci. Łączna ilość zakończeń sieci - 63. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca

dokona następujących czynności: 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej, harmonogramu prac oraz

innej niezbędnej dokumentacji, między innymi: a. opracowanie projektów budowlanych w zakresie

budowy konstrukcji wsporczych i masztów antenowych (wraz z branżami), oraz wykonanie niezbędnej

dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane), b. opracowanie

projektu wykonawczego budowy sieci szerokopasmowej, c. opracowanie szczegółowego harmonogramu

prac, d. uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych pozwoleń i decyzji niezbędnych

do uruchomienia sieci wraz z poniesieniem kosztów i opłat ich pozyskania e. inne konieczne dokumenty.

2. Jeżeli wykonanie przedmiotu zamówienia będzie tego wymagało, budowa masztów antenowych i/lub

konstrukcji wsporczych pod anteny oraz instalacja elementów infrastruktury teletechnicznej, w tym

między innymi: a. budowa masztów antenowych i/lub montaż konstrukcji wsporczych na potrzeby

budowy węzłów szkieletowych sieci, b. instalacja infrastruktury teletechnicznej (montaż szaf

teletechnicznych, okablowanie zasilające i sygnałowe). 3. W razie zaistnienia takiej potrzeby, budowa

sieci szkieletowej w oparciu o radiolinię cyfrową i stacje bazowe pracujące w systemie punkt-wielopunkt

(WiMAX), w tym między innymi: a. dostawa, instalacja oraz konfiguracja radiolinii cyfrowej, b. dostawa,

instalacja oraz konfiguracja stacji bazowych. 4. W razie potrzeby budowa Węzłów Dystrybucyjnych, w

tym między innymi: a. dostawa, instalacja i konfiguracja elementów oraz urządzeń stanowiących

wyposażenie Węzłów Dystrybucyjnych (WD), b. dostawa, instalacja i konfiguracja przełączników

sieciowych oraz UPSów, c. montaż szaf, uchwytów antenowych oraz przygotowanie infrastruktury

kablowej w obiektach Węzłów Dystrybucyjnych 5. Budowa warstwy dostępowej, w tym między innymi: a.

dostawa, instalacja i konfiguracja bezprzewodowych punktów dostępowych, b. dostawa i instalacja

i konfiguracja urządzeń odbiorczych dla 4 Beneficjentów końcowych, c. budowa sieci i montaż gniazd

sieciowych w jednostkach podległych Gminie Staszów. 6. W razie potrzeby uzupełnienie wyposażenia

Głównego Węzła Dystrybucyjnego i Centrum Zarządzania siecią szerokopasmową, w tym między innymi
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dostawa, instalacja oraz konfiguracja urządzeń i elementów do rozbudowy Głównego Węzła

Dystrybucyjnego (GWD) oraz Centrum Zarządzania siecią (przełącznika szkieletowego, kontrolera sieci

bezprzewodowej, urządzenia bezpieczeństwa, serwerów oraz implementacja systemów do zarządzania

użytkownikami i usługami sieci) 7. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. Zobowiązuje się

Wykonawcę również do: 1) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów

bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie prac, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania

prac na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 2)

Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie

prac i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 3) Ponoszenia pełnej

odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich,

powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; 4) Terminowego

wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że prace ukończone

przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane

według umowy; 5) Dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań,

sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 6) Zabezpieczenia

instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prac i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem

lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac; 7) Dbania o porządek na terenie wykonywanych prac,

utrzymywanie terenu prac w należytym stanie i porządku, w tym w stanie wolnym od przeszkód

komunikacyjnych; 8) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu prac, zaplecza budowy, jak

również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów,

fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; oraz innych koniecznych prac gwarantujących

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamówienie objęte dofinansowaniem w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne -

zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

eInclusion.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.23.00-5, 32.41.21.00-5, 32.41.80.00-6, 51.30.00.00-5,

32.42.20.00-7, 32.42.40.00-1, 48.20.00.00-0, 32.42.00.00-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna
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Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki spełnia przesłanki

wynikające z art. 67 ust.1 pkt. 1 a) ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.

907 z późn. zm.), ponieważ w ramach podstawowego projektu Wykonawca - Konsorcjum firm: Lider

- Stimo Niedzielski Sp.J. z siedzibą ul. Sikorskiego 11A, 38-400 Krosno, Partner - SYMETRA

Wojciech Wielogórski z siedzibą ul. Kilińskiego 16, 28-200 Busko-Zdrój, świadczy usługi utrzymania

sieci, udzielając również gwarancji na całość wybudowanej infrastruktury. Celem niniejszego

zamówienia jest dobudowanie dodatkowego fragmentu sieci, który stanowić będzie całość wraz

z infrastrukturą wybudowaną w trakcie projektu podstawowego, realizowanego przez ww.

Wykonawcę na podstawie umowy nr 27/BZP/94/WI/2012/2013 z dnia 07.01.2013r, zawartej

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Budowa sieci

szerokopasmowej w ramach projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Staszów.

Realizacja przedmiotowego zakresu wymagać będzie również ingerencji w istniejącą już

infrastrukturę, co wiąże się z możliwością utraty udzielonej na nią gwarancji w przypadku

wykonywania tych czynności przez firmy trzecie. Koszty napraw w takim przypadku poniosłaby

Gmina Staszów. Dodatkowo Wykonawca nie mógłby również przedłużyć gwarancji na konstrukcje

wsporcze (maszty kratowe) w przypadku instalacji dodatkowych anten. Udzielenie niniejszego

zamówienia wykonawcy zamówienia podstawowego wynika z powyższych faktów oraz ze względu

na to, że będzie ono realizowane z oszczędności jakie poczynione zostały w trakcie realizowania

projektu podstawowego. Art. 67 ust.1 pkt. 1 a) ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiąjący

może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących

okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane moga byc świadczone tylko przez jednego

wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (...)

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Konsorcjum: Stimo Niedzielski Sp. J., ul. Sikorskiego 11A, 38 - 400 Krosno, SYMETRA Wojciech

Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Sikorskiego 11A, 38-400 Krosno, kraj/woj.

podlaskie.
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