
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dla przetargu nieograniczonego na wykonanie prac polegających na wykonaniu 

segmentacji sieci telewizji kablowej na Osiedlu Zachód B. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Segmentacja sieci: 

 

 Wybudowanie nowych obszarów optycznych. Lokalizacja nowych węzłów 

optycznych: 

- Ogrodowa 6, AC 9100 Teleste, 

- Ogrodowa 8a, AC 9100 Teleste,   

- Ogrodowa 21, AC 9100 Teleste, 

- Łódzka 14, AC 9100 Teleste, 

- Getta Żydowskiego 30 (obszar istniejący, należy podzielić na mniejszy) 

Segmentacja obejmować ma niżej wymieniony obszar: ul. Ogrodowa 6, ul. Ogrodowa 6a, 

ul. Ogrodowa 8, ul. Ogrodowa 8a, ul. Ogrodowa 10, ul. Ogrodowa 10a, ul. Ogrodowa 20, 

ul. Ogrodowa 22, ul. Ogrodowa 21, ul. Ogrodowa 23/31, ul. Ogrodowa 24,                               

ul. Ogrodowa 30, ul. Łódzka 12, ul. Łódzka 14, ul. Łódzka 16, ul. Łódzka 18,                           

ul. Łódzka 20, ul. Łódzka 22. 

Segmentacja sieci polegać będzie na przebudowie instalacji rozdzielczej oraz 

zaprojektowaniu i zbudowaniu z obecnie istniejącego jednego obszaru – pięć mniejszych. 

Wszystkie nowe nody optyczne muszą być wyposażone w moduły do zdalnego 

zarządzania.   

Zakres prac obejmować będzie: demontaż starej instalacji, zaciągnięcie światłowodu 

zgodnie z projektem i obecnym przebiegiem tras, zakup oraz montaż kompletnych nodów 

optycznych oraz nadajników i odbiorników optycznych. Szacunkowa długość 

zaciągniętego światłowodu to ok. 3 km, światłowód antygryzoniowy, minimum 24 

włókna. Wykonanie rurarzu w blokach, spawanie nowych światłowodów. W cenę 

wliczony musi być projekt elektrytczny, sumowanie sygnałów w stacji czołowej. Nowo 

powstały obszar optyczny należy wyregulować do standardu DOCSIS 3.0 tak żeby 

zapewnić optymalne transfery dla CMTS. 

Do wyżej wymienionych lokalizacji należy wykonać ewentualne projekty budowlane, 

sporządzić mapy do celów projektowych, uzyskać pozwolenia na budowę i wykonać 

projekty organizacji ruchu. W przypadku uszkodzeń kanalizacji teletechnicznej trzeba 

będzie ją udrożnić lub wykonać nową.  

 

 

2. Opis przygotowania oferty. 

 

 

Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, w dwóch zamkniętych kopertach, 

zaadresowanych do zamawiającego z podaniem na zewnętrznej kopercie nazwy 

„Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na wykonanie segmentacji sieci 



telewizji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator”. Wewnętrzna koperta winna 

być opatrzona dokładnym adresem oferenta. 

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert zamawiający nie 

bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. 

Oferta winna być napisana w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej 

treści. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i zaparafowane. 

Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 

że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 

wymagają zachowania formy pisemnej. 

Oferty na realizację części zamówienia bądź oferty wariantowe nie będą 

rozpatrywane. 

Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna być podpisana przez upoważnionego 

przedstawiciela firmy i powinna zawierać: 

 dane o oferencie (nazwa firmy, jej siedziba, nazwisko, telefon) 

 datę sporządzenia oferty, 

 określenie przedmiotu oferty, 

 informację o cenie oferty, 

 termin realizacji prac, 

 zaświadczenia i oświadczenia wg. pkt. 6 niniejszej specyfikacji, 

 termin ważności oferty, 

 dowód wniesienia wadium. 

 

 

3. Miejsce i termin składania ofert. 

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”                      

w Zduńskiej Woli ul. Łaska 46, pokój nr 11 w terminie do dnia 29.04.2019 r.  do        

godz. 10
00

. Decyduje data wpływu do Spółdzielni. 

 

 

4. Wymagany termin realizacji robót. 

             

 

Zakończenie robót nie może nastąpić później niż 31.12.2019 r. 

 

 

5. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

 

 

W ofercie należy podać ryczałtową cenę całości robót netto, oddzielnie należy podać 

podatek VAT, z wyszczególnieniem ceny dla prac objętych przetargiem: 

Koszt ogólny – uruchomienie całego systemu. 

Dla ewentualnych robót dodatkowych w ofercie należy podać także wysokość stawek 

do kosztorysowania: stawkę roboczogodziny, kosztów ogólnych, kosztów zakupu 

materiałów oraz zysku. 

 

6. Wymagania wobec wykonawców przystępujących do przetargu. 

 



1. Wykonawca winien złożyć pisemnie oświadczenia i zaświadczenia: 

 oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez  

zastrzeżeń. 

 oświadczenie, że wykonawca dysponuje środkami finansowymi 

zapewniającymi wykonanie robót i posiada wykwalifikowanych 

pracowników zdolnych do wykonywania robót objętych przetargiem. 

 aktualne zaświadczenia (wystawione nie wcześniej niż w styczniu 2019 roku) 

z ZUS o nie zaleganiu z płatnościami składek oraz z Urzędu Skarbowego o 

nie zaleganiu z opłatami skarbowymi. 

 oświadczenie, ze wykonawca prowadzi roboty w branży nie krócej niż 3 lata,    

należy załączyć referencje z tego okresu, 

 zaświadczenie, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie   

prawnym, ( załączyć wpis do ewidencji gospodarczej lub inny dokument 

potwierdzający rejestrację firmy ).  

2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20000 zł 

słownie: dwadzieścia tysięcy złotych  na konto Spółdzielni w banku PEKAO 

S.A. 02 1240 3305 1111 0000 2937 2184 w terminie składania ofert. 

Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Zwrot wadium 

nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą 

robót. Wadium oferenta, który wygra przetarg stanowić będzie zabezpieczenie 

należytego wykonania robót. Oferent, którego oferta została wybrana traci 

wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: 

 odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i 

specyfikacji, 

 odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania robót, 

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta,  

       oferent przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe. 
 

7. Otwarcie ofert. 

 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2019 r. o godz. 11
00

 w siedzibie Domu Kultury 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”, ul. Łaska 46. Otwarcie ofert jest jawne, o 

wyborze wykonawcy Spółdzielnia niezwłocznie zawiadomi pisemnie wszystkich 

oferentów.  

 

8. Ocena ofert. 

 

 Oceny ofert i wyboru wykonawcy dokona Komisja Przetargowa powołana 

zarządzeniem Dyrektora Spółdzielni. 

 

9. Formalności po zakończeniu przetargu. 

 

 Wybrany w wyniku przetargu wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy ze 

Spółdzielnią zgodnie z ofertą i ogólnymi warunkami umowy przedstawionymi w 

niniejszej specyfikacji. Warunkiem podpisania umowy z wybranym wykonawcą 

niniejszej specyfikacji jest wniesienie należytego zabezpieczenia wykonania umowy w 

kwocie  20.000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych. 

Zwrot zabezpieczenia odbędzie się według następujących zasad:  50% zabezpieczenia 

zostanie oddane wykonawcy w terminie 14 dni od daty  protokólarnego zakończenia 

całości robót, pozostałe 50% zostanie zatrzymane na koncie spółdzielni przez okres 



udzielonej gwarancji dla robót, licząc od daty ich protokólarnego zakończenia. W 

przypadku nie wykonania przez wykonawcę robót naprawy usterki zgłoszonej w 

okresie gwarancji, po dwóch zawiadomieniach i po upływie 7 dniowego terminu 

naprawy liczonego dla każdego zgłoszenia, spółdzielnia  zastrzega prawo wykonania 

naprawy usterki we własnym zakresie i pokrycia jej kosztów z zatrzymanego 

zabezpieczenia. Spółdzielnia zastrzega także wykorzystanie zatrzymanego 

zabezpieczenia na pokrycie kosztów strat powstałych po stronie spółdzielni lub osób 

trzecich z tytułu nienależytego wykonania robót lub nieterminowego usuwania 

usterek. Rozwiązanie takie nie narusza uprawnień spółdzielni do naliczenia kar 

umownych za nieterminowe wykonanie naprawy oraz żądania odszkodowania na 

zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. Spółdzielnia zobowiązuje się 

do zwrotu zabezpieczenia w nominalnej wysokości. 

 

10. Zastrzeżenia. 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”  zastrzega sobie prawo: 

  - odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn, 

  - swobodnego wyboru wykonawcy, 

  - przeprowadzenie dodatkowego przetargu ustnego. 

 

11. Ogólne warunki umowy. 

 

  W umowie dotyczącej wykonania przedmiotu przetargu zawarte będą postanowienia     

          dotyczące: 

   zakresu rzeczowego i wartości robót, 

   zapisu, że cena robót nie ulegnie zmianie, 

   kar umownych: 

 -  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn od Niego zależnych     

            20% całkowitej wartości robót brutto. 

 -  za przekroczenie umownego terminu wykonania robót – 1% całkowitej   

            wartości robót brutto za każdy dzień opóźnienia. 

 -  za niedotrzymanie terminu usuwania nieprawidłowości stwierdzonych lub  

            ujawnionych w okresie trwania umowy – 1% całkowitej wartości robót     

            brutto za każdy dzień opóźnienia, 

  zobowiązania wykonawcy do ponoszenia wszystkich kosztów związanych ze 

stratami spowodowanymi nienależytym wykonaniem prac i usuwaniem usterek, w 

tym także strat powstałych po stronie osób trzecich, 

  fakturowania robót, 

  zapis o zasadach wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania prac. 

 

 

Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień oferentom jest Dział Telewizji Kablowej, 

Zduńska Wola ul. Osmolińska 6, tel. 0-43 823-34-44. 

 

 

       Zatwierdzono dnia …………………...……  

 

         Zarząd 

 



 


