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CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH
WE WROCŁAWIU
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
pn:

„Dzierżawa włokien optycznych”
Prowadzonego
zgodnie z art. 703 i nast. Kodeksu Cywilnego w procedurze przetargu oraz
postanowieniami wynikającymi z nin. Ogłoszenia w zakresie w jakim Kodeks cywilny przewiduje
możliwość modyfikacji jego postanowień
z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
z uwagi na wyłączenie wskazane w art. 4 pkt 10 lit. b

Znak postępowania: CUI-DNZ.3210.10.2019

Użyte w nin. ogłoszeniu skróty oznaczają:
Ogłoszenie – nin. ogłoszenie o postępowaniu do którego Zamawiający będzie stosował odpowiednio zapisy
odnośnie SIWZ zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 1843)
Ustawa PZP- ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 1843)
KC – Kodeks cywilny

Wrocław, dnia 11.10.2019 r.
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Ogłoszenie w dniu 11.10.2019 zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Zamawiającego: http://bip.cui.wroclaw.pl
I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław
Prowadzący postępowanie (adres do korespondencji):
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław
tel. 71 777 90 32
http://bip.cui.wroclaw.pl
Dni i godziny pracy prowadzącego postępowanie: od poniedziałku do piątku, w godz.:
7.45 – 15.45
II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie poniższego zamówienia publicznego prowadzone jest na
podstawie art. 4 pkt. 10 lit b. ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie ofertowym,
zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Centrum Usług
Informatycznych we Wrocławiu. Do niniejszego postępowania odpowiednio stosuje się
przepisy ustawy Pzp (z wyłączeniem przepisów art. 11-13a, art. 43, art. 91 ust 2a oraz
art. 96-97 i art. 179-198g).
III OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) oddanie do używania i pobierania pożytków z 21 włókien światłowodowych,
2) świadczenie opieki serwisowej mającej na celu zapewnienie nieprzerwanej
dostępności wydanych włókien, która polegać będzie na usuwaniu wszelkich
wad i awarii na zasadach określonych w projekcie umowy.
2. Włókna objęte przedmiotem zamówienia muszą:
1) być włóknem jednomodowym i spełniać parametry jakościowe zgodne
z zaleceniami ITU - T G.652/655,
2) umożliwiać Zamawiającemu realizację dowolnej transmisji bez
jakichkolwiek ingerencji Wykonawcy – ciemne włókno światłowodowe,
3) posiadać długość optyczną nie przekraczającą 20 km,
4) być zakończone na przełącznicach światłowodowych Wykonawcy,
w szafach IT w wyżej wymienionych lokalizacjach,
5) charakteryzować się parametrami wskazanymi w załączniku nr 1 do
Umowy,
6) być zestawione w relacjach wskazanych w poniższej tabeli:

Nr rel.
1
2
3

Adres początkowy relacji
CZK ul. Strzegomska 148
UMW pl. Nowy Targ 1-8
UMW ul. Zapolskiej 2-4

Adres końcowy relacji
ZDiUM ul. Długa 49
UMW ul. Karkonoska 45
UMW ul. Karkonoska 45

Ilość włókien
1
1
1
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4

MBP ul. Sztabowa 98
ZZK al.J. Hallera 149

1

5

CZK ul. Strzegomska 148
UMW ul. G. Zapolskiej 2-4

6

UMW ul. G. Zapolskiej 2-4

ZZK ul. Brzeska 8-10

1

7

UMW pl. Nowy Targ 1-8

ZZK ul. Brzeska 8-10

1

8

UMW pl. Nowy Targ 1-8

ZZK ul. Miarki 7

1

9

ZZK ul. Otwarta 3-5

ZZK ul. Miarki 7

1

10

UMW ul. G. Zapolskiej 2-4

ZZK ul. Otwarta 3-5

1

11

UMW ul. G. Zapolskiej 2-4

ZZK ul. Gajowicka 96a

1

12

ZZK ul. Gajowicka 96a

ZZK al.Hallera 149

1

13

ZZK al.J. Hallera 149

ZZK ul. Grabiszyńska 257

1

14

ZZK ul. Grabiszyńska 257

ZZK ul. Spiżowa 29-31

1

15

UMW Strzegomska 148

ZZK ul. Spiżowa 29-31

1

16

UMW pl. Nowy Targ 1-8

ZZK ul. Św. Elżbiety 3

1

17

ZZK ul. Św. Elżbiety 3

ZZK ul. Św. Antoniego 19

1

18

ZZK ul. Św. Antoniego 19

ZZK ul. Papiernicza 9-11

1

19

Stadion Miejski al. Śląska 1

ZZK ul. Papiernicza 9-11

1

20

UMW pl. Nowy Targ 1-8

21

UMW ul. G. Zapolskiej 2-4

1

CBK FAMA ul. Krzywoustego
286
CUI ul. Krucza 49

1
1

3. Szczegółowe wymagania Zamawiającego, co do Przedmiotu zamówienia zawiera
Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców w ofercie (wzór – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia).
5. Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny
za
działania,
uchybienia
i
zaniedbania
podwykonawcy
i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia
i zaniedbania jego własnych pracowników.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał możliwość usuwania wad
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w terminie do 8 godzin od
momentu dokonania zgłoszenia o zaistnieniu wady.
IV ZMIANY DO UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych
tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach
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pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej
oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy m.in. w następujących
sytuacjach:
a) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania
umowy;
b) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w
przypadku ustawowej zmiany podatku VAT;
3. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią
uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności za zgodą obu stron.
a) zmiana nr rachunku bankowego,
b) zmiana osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy,
c) zmiana danych teleadresowych
5. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
V ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.
VI OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
VII TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Umowa obowiązuje w okresie od dnia jej zawarcia do 31.12.2023, przy czym wydanie
Przedmiotu dzierżawy nastąpi nie później niż 01.01.2020.
VIII WARUNKI
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Przez „Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp). „Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się
o udzielenie zamówienia publicznego” (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ustawy
Pzp.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy,
którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp),
Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu potwierdzenia przez
Wykonawców spełnienia przesłanek braku wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12– 23 Ustawy Pzp oraz art 24 ust. 5 pkt 2 i 4.
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2) spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu (art. 22 ust. 1 i 1b ustawy
Pzp), w zakresie kompetencji i uprawnień.
a) Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu,
jeśli wykaże, że jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
dotyczącego kompetencji i uprawnień nie może polegać na zdolnościach innych
podmiotów.
3. Wykonawca może powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom.
IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa wraz z ofertą w formie oryginału
aktualne na dzień składania ofert:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 oraz art 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp (wzór stanowi Załącznik nr
2.1 do ogłoszenia),
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi
Załącznik nr 2.2 do ogłoszenia),
Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z
postępowania.

2.

3.

Wykonawca,
który
zamierza
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu własnym, o którym mowa
w pkt 1 ppkt a) powyżej.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.cui.wroclaw.pl,
informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez
dodatkowego wezwania - oświadczenia o przynależności albo braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty (wzór –
Załącznik nr 2.3 do ogłoszenia).
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może
przedstawić wraz z ww. oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
UWAGA: W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego
postępowania złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane.
UWAGA: Dokument wymieniony powyżej składa Wykonawca i każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.

W celu potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
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złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj:
w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę, (zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), tj.:
– w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
4.1. Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
5.

6.

7.

Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca nie jest zobowiązany do składania
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570).
W takiej sytuacji Wykonawca winien wskazać w ofercie dane umożliwiające
zlokalizowanie stosownych dokumentów (np. nazwa/znak postępowania o udzielenie
zamówienia, link do odpowiedniego rejestru publicznego). W przypadku wskazania
przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Forma oświadczeń i dokumentów:
1) Zamawiający wymaga złożenia oferty w niniejszym postępowaniu pod rygorem
nieważności wyłącznie w formie pisemnej.
2) Oświadczenia dotyczące niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu dotyczące Wykonawcy i podwykonawcy,
składane są przez Wykonawcę w formie oryginału albo w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego.
3) Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 2) powyżej, składane są
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem albo w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej, natomiast
poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
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oświadczenia, o których mowa w ppkt 3), następuje przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.
5) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:
- Wykonawca,
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
albo
- podwykonawca,
w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą chyba, że
został ustanowiony pełnomocnik do dokonania tej czynności.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna,
konsorcjum) - art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku składania oferty przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz załączają do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć
a) wraz z ofertą – oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 lit a) powyżej – każdy z
Wykonawców samodzielnie,
b) wraz z ofertą – oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 lit b) – wspólnie,
c) w terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - oświadczenie, o którym mowa w części IX pkt
3 powyżej – każdy z Wykonawców samodzielnie.

X INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub za
pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
(gabriela.nowak-piechota@cui.wroclaw.pl). Wyżej wymienione dokumenty przesyłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej powinny mieć formę skanu dokumentu
podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji (nie dotyczy to wyłącznie
wniosków o wyjaśnienie treści ogłoszenia) albo mogą być składane są w oryginale w
postaci
dokumentu
elektronicznego
opatrzonego
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym.
2. Oświadczenia lub dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienia będą wzywani
Wykonawcy, podlegają złożeniu w formie określonej w dziale IX pkt 7 ogłoszenia
w wyznaczonym terminie. Niezłożenie uzupełnianych oświadczeń lub dokumentów
w wymaganej formie, w wyznaczonym do tego terminie – skutkować będzie uznaniem
przez Zamawiającego, iż nie doszło do ich terminowego złożenia.
3. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie
drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawcy zwracając się do Zamawiającego kierują korespondencję na adres:
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
(Budynek GRAFIT)
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław
IV piętro
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5. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem CUIDNZ.3210.10.2019 Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we
wszystkich kontaktach z przedstawicielami prowadzącego postępowanie.
6. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie.
7. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
przekazuje Wykonawcom, którym przekazał ogłoszenie oraz zamieszcza na stronie
internetowej, na której udostępniane jest ogłoszenie (www.bip.cui.wroclaw.pl).
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym je przekazano oraz zamieści ją na stronie
internetowej www.bip.cui.wroclaw.pl.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania
ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano ogłoszenie, oraz na stronie
internetowej www.bip.cui.wroclaw.pl.
XI OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Gabriela Nowak-Piechota.
Adres poczty elektronicznej: gabriela.nowak-piechota@cui.wroclaw.pl.
XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Termin związania ofertą może zostac przedłużony samodzielnie przez Wykonawcę, o
czym powienien poinformowac Zamawiającego, albo na wniosek Zamawiającego.
4. Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami ogłoszenia
o zamówieniu.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty
sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski).
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w niniejszym postępowaniu pod rygorem
nieważności wyłącznie w formie pisemnej.
4. Oferta musi zawierać:
- wypełniony Formularz oferty (wg Załącznika nr 2 do Ogłoszenia),
- oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, określone w dziale
IX ogłoszenia, (wg. Załącznika 2.1 do Ogłoszenia),
- oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
określone w dziale IX ogłoszenia, (wg. Załącznika 2.2 do Ogłoszenia),
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pełnomocnictwo (jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę nie została
wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
5. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią
treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących
załącznikami do ogłoszenia.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek
i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz
datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.
8. Składane dokumenty muszą być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgodnie z opisem znajdującym się w dziale
IX ogłoszenia. Kopie dokumentów opisane winny być „za zgodność z oryginałem” oraz
opatrzone własnoręcznym podpisem i imienną pieczątką osób wskazanych w dziale IX
ogłoszenia.
9. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z
zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez
osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego
pełnomocnika. Podpis powinien dawać możliwość weryfikacji osoby go składającej.
Podpis nieczytelny wninien byc opatrzony pieczątka imienną osoby podpisującej.
10. Dla potrzeb udowodnienia ważności oferty składanej przez Wykonawcę będącego:
a) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
albo
b) osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
w imieniu której ofertę podpisuje pełnomocnik - Wykonawca ten winien załączyć do
oferty pełnomocnictwo.
11. W przypadku pełnomocnictwa - powinno być ono załączone do oferty w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
12. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie, za wyjątkiem
materiałów określonych w art. 97 ust. 2 ustawy Pzp (na pisemny wniosek Wykonawcy,
którego oferta nie została wybrana).
13. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
14. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej
i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:
-

CUI-DNZ.3210.10.2019
"Dzierżawa włókien optycznych"
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
2019-10 -21 do godz. 14.30
Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą
i adresem Wykonawcy.

Strona 9

CUI-DNZ.3210.10.2019
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert.
16. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach /wewnętrznej i zewnętrznej/
odpowiednio oznakowanych dopiskiem „ZMIANA”.
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert
wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia /według takich samych
zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek/ z napisem na zewnętrznej kopercie
„WYCOFANE”.
18. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.
19. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
20. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
21. Do oferty należy dołączyć wszystkie załączniki określone w ogłoszeniu oraz wymagane
dokumenty.
22. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, aby w przypadku pojawienia się w ofercie
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11
ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.
419, z późn. zm.), które Wykonawca będzie chciał zastrzec przed dostępem - zostały
załączone do oferty w osobnym opakowaniu (kopercie) z dopiskiem: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do
korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
3) Brak zastrzeżenia poczytuje się jako zgodę na wykorzystanie tych informacji do
celów nin. postępowania w tym też możliwość udostępnienia ich podmiotom
trzecim w zakresie w jakim wynika to z ustawy o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 1330) lub innych przepisów prawa umożliwiających dostęp
do treści akt postępowania.
4) Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
XV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres:
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław
nie później niż do dnia 2019-10-21 do godz. 14:00
Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez
Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za

Strona 10

CUI-DNZ.3210.10.2019

2.
3.
4.

5.

6.

termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez
Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu dnia 2019-10-21 o godz. 14.30 w siedzibie
Zamawiającego w budynku przy ul. Namysłowskiej 8, 50-304 Wrocław, piętro IV.
Otwarcie ofert jest jawne.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek,
Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje, które podaje się podczas otwarcia
ofert.
Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

XV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę ofertową należy podać w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia) w
złotych polskich, w wartości netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT i z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza; przy
zaokrąglaniu – kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5
grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza).
2. Cenę oferty stanowić będzie całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę całkowitą za realizację
przedmiotu zamówienia (w okresie 36 m-cy obowiązywania umowy) oraz
cenę za dzierżawę pojedynczego włókna (w okresie 36 m-cy obowiązywania
umowy) i wysokość miesięcznej opłaty (dla 21 włókien).
4. Cena podana w formularzu ofertowym, jest ceną obejmującą realizację całości
przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego
sformułowanymi w niniejszym ogłoszeniu oraz w projekcie umowy i musi zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości dokonywania jakichkolwiek dodatkowych płatności z tytułu realizacji
przedmiotu zamówienia określonego w Projekcie umowy i załącznikach do niej.
5. W przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych w obliczeniach, jako podstawę do ich
poprawienia, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podana została cena netto.
6. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od
zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta
zostanie odrzucona.
7. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r.
(Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii
interpretacyjnych – „Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje
prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i
obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i
nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych
bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej”.
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XVI INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

BYĆ

Zamawiający nie dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN.
XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty,
następującymi kryteriami i ich wagami:
1)
2)

2.

Zamawiający

będzie

się

kierował

Cena oferty brutto (C)
- 60 %
Termin wydania wszystkich dzierżawionych włókien (T) - 40%

Kryterium nr 1 Cena brutto (C) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną
liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną
wg poniższego wzoru:
Cmin
C = ----------- x WC
Cb
C - liczba punktów w kryterium Cena brutto
Cmin - najniższa cena ofertowa brutto w zbiorze ofert podlegających ocenie
Cb - cena brutto oferowanej ocenianej oferty
WC - waga kryterium = 60

3.

Kryterium nr 2 Termin wydania wszystkich dzierżawionych włókien (T) –
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie terminu wydania wszystkich
dzierżawionych włókien. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni roboczych przed
pierwszym dniem okresu dzierżawy.
Termin powinien być skalkulowany w taki sposób aby uwzględnił rozpoczęcie
świadczenia usług od dnia 01.01.2020 r.
Wykonawca może otrzymać następującą ilość punktów:
ilość dni roboczych
5

Waga punktowa
0

10-6

20

11

40

Brak podania jednoznacznej informacji bądź brak informacji będzie uznane za
zaoferowanie minimalnego dopuszczalnego terminu wydania dzierżawionych włókien
tj. 5 dni roboczych.
Jeśli wykonawca wskaże termin krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 11 dni
roboczych wówczas jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami
Zamawiającego.
4.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska w sumie największą
liczbę punktów w ramach przewidzianych kryteriów wg. Poniższego wzoru:
P = C + T gdzie
P – łączna ocena punktowa badanej oferty
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C – wartość punktowa uzyskana w kryterium cena brutto
T - wartość punktowa uzyskana w kryterium termin
dzierżawionych włókien
5.
6.

7.
8.

wydania

wszystkich

Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o
takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. – art. 91 ust. 3a) ustawy
Pzp.

XVIII
INFORMACJA
O
FORMALNOŚCIACH,
DOPEŁNIONE
PO
WYBORZE
OFERTY
W
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

JAKIE
POWINNY
CELU
ZAWARCIA

ZOSTAĆ
UMOWY

1. Po dokonaniu wyboru Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do stawienia się i wyznaczy nowy termin. Ponowny brak stawienia sie
Wykonawcy będzie uznany przez Zamawiającego, iż zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało sie niemozliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy i zgodnie z art. 94 ust 3 ustawy Pzp, Zamawiający będzie miał prawo
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny.
3. Dotyczy Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością – w przypadku, gdy cena wybranej oferty przekracza dwukrotną
wartość kapitału zakładowego spółki, Zamawiający, w celu potwierdzenia
odpowiedniego umocowania do złożenia oferty, ma prawo żądać, przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, uchwały wspólników lub umowy spółki –
jeżeli umowa spółki stanowi inaczej tz. wyłącza wymóg uchwały wspólników ( zgodnie
z art. 230 kodeksu spółek handlowych).
XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
XX ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI UMOWY
Pełna treść projektu umowy znajduje się w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.
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XXI KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO
Poniższą informację otrzymujesz w związku z obowiązkami określonymi w art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia
14 maja 2016 r. L 119/1).
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator
Danych
Osobowych
(ADO)
Inspektor
Ochrony
Danych

Cele
przetwarzania
Twoich danych
osobowych

Podstawa
prawna
przetwarzania
Twoich danych
osobowych
Okres
przechowywania
Twoich danych
osobowych

Odbiorcy Twoich
danych
osobowych
Twoje prawa
związane z
przetwarzaniem
danych
osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław

przez e-mail: sekretariat@cui.wroclaw.pl

telefonicznie: +48 71 777 32
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Inspektor to Osoba, z
którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z
przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się
z nim kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław

przez e-mail: iod@cui.wroclaw.pl

telefonicznie: +48 71 777 90 32.
Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek podania przez Ciebie
danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej
„ustawa Pzp”, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
C RODO oraz ustawy Pzp

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Usług
Informatycznych we Wrocławiu przez minimum 5 lat, następnie Archiwum
Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć
decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Usług
Informatycznych we Wrocławiu przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po
zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum
Państwowego we Wrocławiu, gdzie będą przetwarzane wieczyście.
Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom lub osobom, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:

prawo dostępu do Twoich danych osobowych na podstawie art. 15
RODO,

prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych Twoich
danych osobowych na podstawie art. 16 RODO1,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych
osobowych na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniemprzypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2, W odniesieniu do Twoich
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony
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Prawo
wniesienia
skargi

Danych (dane kontaktowe powyżej).
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych
osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wrocław, dnia 11.10.2019

Dariusz Dauksz
Zastępca Dyrektora

Wykaz załączników:
1. ZAŁĄCZNIK nr 1 do Ogłoszenia – Projekt umowy
2.
Załącznik nr 1 do umowy – Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia,
3.
Załącznik nr 2 do umowy - Informacja dot. przygotowywania i przesyłania faktur
elektronicznych do CUI.
4. ZAŁĄCZNIK nr 2 do Ogłoszenia – Formularz oferty,
9.
Załącznik nr 2.1 do Ogłoszenia - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu
wykluczeniu,
10. Załącznik nr 2.2 do Ogłoszenia - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu,
11. Załącznik nr 2.3 do Ogłoszenia – Oświadczenie o przynależności do grupy
kapitałowej,
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