Żagań, dnia 16.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Rodzaj Zamówienia: Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowości Iłowa w województwie lubuskim
realizowanego w ramach działania 8.4. PO IG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
- Data umieszczenia ogłoszenia: 16.10.2014
I. Zamawiający:
–

–

Zamawiający: Wektor Sp. z o.o.
- adres ul. Jana Pawła II 19 68-100 Żagań woj. Lubuskie
- tel. (68) 478 18 25, (68) 444 60 00
- fax (68)478 17 01
- NIP 924-17-40-967
- e-mail biuro@wektormedia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Łukasz Kędziora:
- tel. 516046408
- e-mail: lukaszkedziora@wektormedia.pl

II. Postanowienia ogólne:
- Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
- Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- Zleceniodawca dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia
podwykonawcom.
- W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę, wszystkie złożone przez
niego oferty podlegają odrzuceniu.
- Projekt budowlany dostępny jest w siedzibie Zamawiającego

III. Przedmiot zamówienia:
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Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci telekomunikacyjnych światłowodowych, przyłączy budynkowych –
wyposażenie budynków w instalacje teletechniczną mających na celu przesył sygnałów telewizji kablowej,
telefonicznych, internetowych, automatyki przemysłowej oraz sygnałów z kamer przemysłowych w miejscowości Iłowa
(woj. lubuskie). Inwestorem jest firma „WEKTOR” Sp. z o.o. w Żaganiu. Inwestycja ma na celu rozbudowę infrastruktury
teletechnicznej firmy „WEKTOR” Sp. z o.o. i pozyskania nowych odbiorców usług oferowanych przez firmę w
miejscowości Iłowa i Żaganiec. Właścicielem projektowanych linii telekomunikacyjnych w 100% jest firma „WEKTOR” Sp.
z o.o. w Żaganiu.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, zgodnie z projektem budowlanym, warunkami
przedstawionymi w zezwoleniach od właścicieli gruntów oraz nieruchomości, przepisami prawa budowlanego
Oferta powinna uwzględnić wszystkie czynności pomocnicze nie będące robotami budowlanymi a w
szczególności:
–
sporządzenie powykonawczej dokumentacji kanalizacji wtórnej w kanalizacji pierwotnej Orange S.A.
zgodnie ze standardami obowiązującymi w Orange S.A.
–
obsługa geodezyjna zadania inwestycyjnego wraz z dokumentacją po wykonawczą
–
nadzory i udział stron trzecich w czynnościach związanych z robotami budowlanymi (przekazanie i
odbiory nieruchomości oraz odbiory i nadzory robót w zbliżeniach i przy kolizjach z elementami
uzbrojenia terenu).
–
Wykonanie po wykonawczego elaboratu kolaudacyjnego wymaganego ustawą prawa budowlanego do
zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
–
Zebranie wszelkich niezbędnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz poniesienie opłat z tego
tytułu.
–
Wykonanie pomiarów reflektometrycznych
W skład zadania wchodzi:
– zaciągnięcie kabli światłowodowych hybrydowych 12,24,48,96 włóknowych do istniejącej kanalizacji Orange
SA – zgodnie z wykonanymi projektami technicznymi oraz wymaganiami branżowymi Orange SA od
istniejącej szafy dystrybucyjnej do budynków
– Wybudowanie kanalizacji kablowej, w której skład wchodzi:
– położenie rury teletechnicznej
– usadowienie studni SK-1
– Zaciągnięcie kabli światłowodowych hybrydowych 12, 24, 48, 96 włóknowych do wybudowanej kanalizacji
teletechnicznej
– Wybudowanie przyłączy telekomunikacyjnych do budynków:
– ul. 1-Maja 17 Iłowa
– ul. Borowska 3-3a-3b Iłowa
– ul. Borowska 5a Iłowa
– ul. Borowska 5b-5c-5d Iłowa
– ul. Borowska 7-7a-7b Iłowa
– ul. Borowska 10 Iłowa
– ul. Borowska 12 Iłowa
– ul. Chrobrego 2-4-6 Iłowa
– ul. Chrobrego 8-10 Iłowa
– ul. Chrobrego 12-14-16-18 Iłowa
– ul. Chrobrego 20-22 Iłowa
– ul. Hutnicza 1 Iłowa
– ul. Hutnicza 2 Iłowa
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–
–
–
–
–
–
–

– ul. Hutnicza 3-3a Iłowa
– ul. Kolejowa 10 Iłowa
– ul. Konopnickiej 5 Iłowa
– ul. Kościuszki 1 Iłowa
– ul. Mickiewicza 6 Iłowa
– ul. Mickiewicza 21 Iłowa
– ul. Nadrzeczna 11 Iłowa
– ul. Nadrzeczna 12 Iłowa
– ul. Ogrodowa 14 Iłowa
– ul. Ogrodowa 16b-16j Iłowa
– ul. Pałacowa 3 Iłowa
– pl. Wolności 11 Iłowa
– pl. Wolności 12 Iłowa
– pl. Wolności 13 Iłowa
– pl. Wolności 14 Iłowa
– pl. Wolności 17 Iłowa
– ul. Pułaskiego 4 Iłowa
– ul. Pułaskiego 19 Iłowa
– ul. Traugutta 23 Iłowa
– ul. Traugutta 24 Iłowa
– ul. Traugutta 25 Iłowa
– ul. Traugutta 26 abc Iłowa
– ul. Żagańska 1-3 Iłowa
– ul. Żagańska 8 Iłowa
– ul. Żagańska 10 Iłowa
– ul. Żagańska 12 Iłowa
– ul. Żagańska 25 Iłowa
– ul. Żagańska 27 Iłowa
– ul. Żagańska 36 Iłowa
– ul. Żagańska 38 Iłowa
– ul. Żagańska 41-43-45 Iłowa
– ul. Żeromskiego 25 Iłowa
– ul. Żeromskiego 27 Iłowa
– ul. Żeromskiego 29 Iłowa
– Czyżówek 55-57-59
– Czyżówek 61-63-65
– Czyżówek 67-69-71
– Czyżówek 73-75-77
– Czyżówek 79-81-83
Wykonanie instalacji teletechnicznych budynkowych- pionów i poziomów rurowych w piwnicach oraz na
klatkach schodowych zgodnie z projektami do w/w budynków
Zaciągniecie kabli światłowodowych hybrydowych do budynków mieszkalnych (kończąc na skrzynce pod
węzeł światłowodowy)
Rozszycie przewodów elektrycznych (z kabli hybrydowych) do zasilania nodów optycznych w budynkach
Zainstalowanie muf światłowodowych w studniach kablowych
Wyspawanie kabli światłowodowych w kanalizacjach teletechnicznych
Wyspawanie kabli światłowodowych w budynkach w skrzynkach pod węzeł światłowodowy do przełącznic
światłowodowych 4 portowych
Wykonanie przyłączy elektrycznych zgodnie z projektem oraz wymaganiami zakładu energetycznego – 4 szt
– ul. Chrobrego 10
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

– ul. Ogrodowa 16j
– ul. Borowska 5a
– ul. Kolejowa 1
Zainstalowanie w skrzynkach multitapowych elementów pasywnych
Zainstalowanie w skrzynce pod węzeł elementów pasywnych, przełącznicy światłowodowej oraz nodu
światłowodowego
zaciągniecie oraz zarobienie kabla RG-11 ze skrzynek pod węzeł do skrzynek multitapowych
wykonanie innych potrzebnych prac wyszczególnionych w projekcie budowlano-wykonawczym
przywrócenie całej nawierzchni, klatek schodowych oraz piwnic do stanu sprzed budowy
Zadaniem będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego u zarządców
wszystkich dróg oraz opłaty z tego tytułu na drogach gminnych oraz powiatowych
Roboty budowlane muszą zostać wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i przepisami
prawa budowlanego.
Dokumentacja projektowa do wglądu dostępna jest w biurze Zamawiającego
Powyższy wykaz stanowi wyszczególnienie głównych robót niezbędnych w celu wykonania zadania

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania we własnym zakresie terenu robót budowlanych zgodnie
z obowiązującymi w Polsce normami budowlanymi.
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową za całość zadania. Jeśli Projektant nie uwzględnił jakiegoś zakresu
robót lub według Wykonawcy wykonanie zadania powinno być wykonane inną metodą to cena za całość zadania
nie może ulec zmianie.

Materiały przeznaczone do wykonania zadania dostępne u Zamawiającego:

68-100 Żagań

WEKTOR sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 19
NIP: 924-17-40-967 Fax(068) 478 17 01
Tel.(068) 444 60 00 e-mail:biuro@wektormedia.pl

1

Kabel światłowodowy hybrydowy 12j

3874 m.

2

Kabel światłowodowy hybrydowy 24j

5525 m.

3

Kabel światłowodowy hybrydowy 48j

1675 m.

4

Kabel światłowodowy hybrydowy 96j

1675 m

5

Mufa światłowodowa

53 szt.

6

Skrzynka nadtynkowa o wymairach
500x350x190

49 szt.

7

Skrzynka nadtykowa o wymiarach
350x350x190

103 szt

8

Puszka rozgałęźna

271 szt.

9

Rura elektroinstalacyjna gładka o
średnicy 32 mm

1782 m.

10

Uchwyty zamknięty zatrzaskowy do rury
gładkich o średnicy32 mm

3742 szt.

11

Złączka do rur gładkich o średnicy 32
mm

713 szt.

12

Rura elektroinstalacyjna gładka o
średnicy 28 mm

2855 m.

13

Uchwyty zamknięty zatrzaskowy do rury
gładkich o średnicy 28 mm

5994 szt.

14

Złączka do rur gładkich o średnicy 28
mm

1142 szt.

15

Rura elektroinstalacyjna gładka o
średnicy 20 mm

2207 m.

16

Uchwyty zamknięty zatrzaskowy do rury
gładkich o średnicy 20 mm

4634 szt.

17

Złączka do rur gładkich o średnicy 20
mm

883 szt.

18

Rura osłonowa BE o śr. 32 mm

7m.

19

Kołki SM6x40

5603 szt.

20

Rura osłonowa RHDPE fi 110 600 N

10m.

21

Rura przepustowa RHDPE fi 110 750 N

220 m.

22

Rura teletechniczna RHDPE fi 75 450N

670 m.

23

Rura przepustowa F>750 N RHDPEp
75/5.6

40 m.

24

Rura przepustowa RHDPE fi 75 750N

40 m.

25

Studnia kablowa SK1

17 szt.

26

Przełącznica światłowodowa 4 portowa

49 szt.
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27

2-wyjściowy rozgałęźnik budynkowy

79 szt.

28

3-wyjściowy rozgałęźnik budynkowy

25 szt.

29

4-wyjściowy rozgałęźnik budynkowy
symetryczny

3 szt.

30

Filtr dolnoprzepustowy 526 MHz

103 szt.

31

Filtr do blokady kanały zwrotnego

103 szt.

32

Multitap 6 – Wyjściowy

179 szt.

33

Multitap 8 – Wyjściowy

31 szt.

34

Kabel dystrybucyjny koncentryczny
Trishield Rg11

1705 m.

35

Złącze kompresyjne na kabel RG-11

212 szt.

36

Złącze kompresyjne na kabel RG-6

372 szt.

37

Rezystor 75 Ohm

212 szt.

38

Odzgałęźnik budynkowy

9 szt.

39

Zasilacz magistralny 60 V

4 szt

40

Nody optyczne

49 szt.

Wszelkie inne materiały potrzebne do zrealizowania zadania dostarcza Wykonawca.
IV. Okres gwarancji
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy na całą
wybudowaną sieć telekomunikacyjną. Okres gwarancji liczy się od daty bezusterkowego odbioru
końcowego, lub daty protokołu usunięcia usterek.
V. Warunki stawiane wykonawcom
1. O składanie ofert do niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami
ustawowymi,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe
wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
VI. Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
–
–

Kryteria oceny ofert:
- cena za całość zamówienia 100%
Termin i miejsce składania ofert:Oferty należy składać w siedzibie firmy Zamawiającego do 07.11.2014
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VII. Przesłanki odrzucenia ofert.
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- będzie zawierać rażąco niską cenę,
- zostanie złożona po terminie składania ofert,
- jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
– zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
– będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
VIII. Powiadomienie wykonawcy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zostanie
powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. Termin podpisania umowy to 5 dni
od powiadomienia Oferenta o wygranym przetargu. Powiadomienie zostanie wysłane elektronicznie i drogą
telefoniczną na numer osoby upoważnionej podanej w ofercie.
IX. Istotne postanowienia umowy
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy, oraz zwłoki w usuwaniu wady w
przedmiocie zamówienia w okresie gwarancyjnym, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, liczonych za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności określonego w § 8 ust. 2,
Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za cały okres zwłoki.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następującego tytułu:
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 25% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów:
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 25% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,
b) za odmowę bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy w wysokości
0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
5. Gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mają prawo
dochodzić odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do egzekucji kar umownych poprzez ich potrącenie z faktury
Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy.
X. Termin wykonania zadania:
Termin wykonania zadania tj. do 28.02.2015 r. W przypadku pojawienia się nie dających się wcześniej
przewidzieć okoliczności lub utrudnień mających wpływ na termin realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany
jest niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu pisemnie zaistniałe okoliczności. Strony przewidują możliwość ustalenia
dodatkowego terminu realizacji zamówienia

Zapraszamy do złożenia oferty.
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Załącznik nr 1.
do zapytania ofertowego dotyczącego Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowości Iłowa w województwie
lubuskim realizowanego w ramach działania 8.4. PO IG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej
mili”

Nazwa firmy
Adres firmy
Telefon
Fax

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w imieniu reprezentowanego przeze
mnie wykonawcy oświadczam, że:
1. wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami
ustawowymi oraz posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności,
2. wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a
także zatrudnia pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
3. sytuacja finansowa wykonawcy zapewnia wykonanie zamówienia

……………………………………
Miejsce i data
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Załącznik nr 2.
do zapytania ofertowego dotyczącego Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowości Iłowa w województwie
lubuskim realizowanego w ramach działania 8.4. PO IG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej
mili”
Pełna nazwa wykonawcy
Adres
Telefon
Osoboa reprezentująca wykonawcę
OFERTA w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Wektor Sp. z o.o. dotyczące: Budowa sieci
szerokopasmowej w miejscowości Iłowa w województwie lubuskim realizowanego w ramach działania 8.4. PO IG
Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
Ja niżej podpisany:
......................................................................................................................................................
reprezentujący:
......................................................................................................................................................
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadami konkurencyjności oferuję realizację
zamówienia za cenę:
Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowościach
Wartość netto w
Żaganiec oraz Iłowa w województwie lubuskim
PLN (bez VAT)
realizowanego w ramach działania 8.4. PO IG Zapewnienie liczbowo
dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowościach
Wartość VAT %
Żaganiec oraz Iłowa w województwie lubuskim
realizowanego w ramach działania 8.4. PO IG Zapewnienie
dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowościach
Wartość brutto w
Żaganiec oraz Iłowa w województwie lubuskim
PLN (z VAT)
realizowanego w ramach działania 8.4. PO IG Zapewnienie liczbowo
dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowościach
Wartość netto w
Żaganiec oraz Iłowa w województwie lubuskim
PLN (bez VAT)
realizowanego w ramach działania 8.4. PO IG Zapewnienie słownie
dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
Data ważności oferty (minimum 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert)

……………………………………………….
data i podpis wykonawcy
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