
             

Burmistrz Miasta i Gminy Bolimów  

ogłasza pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż środka trwałego – infrastruktury 

światłowodowej sieci telekomunikacyjnej zbudowanej w ramach POIG 8.3 będącego  

własnością Gminy Bolimów.  

 

Tryb postępowania: przetarg pisemny ograniczony.  

 

I. Warunki przetargu 

 

1. Przedmiot sprzedaży 

Przedmiotem sprzedaży jest infrastruktura światłowodowej sieci telekomunikacyjnej 

zrealizowanej przez Gminę Bolimów w 2015 roku w ramach projektu pn. „Internet dla 

mieszkańców Gminy Bolimów – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  W ramach projektu na terenie wybranych 

miejscowości centralnej i północno-wschodniej części gminy (Bolimów, Podsokołów, 

Sokołów, Jasionna, Sierzchów, Nowe Kęszyce, Kęszyce Wieś, Kurabka, Humin Dobra 

Ziemskie, Humin) wykonano około 25 km sieci światłowodowej, przyłącza światłowodowe 

dla 103 Beneficjentów na terenie gminy i 3 jednostek podległych Urzędowi. W dniu 31 

grudnia 2020 roku zakończył się okres trwałości projektu. 

2. Termin składania pisemnych ofert ustalono na dzień 19 grudnia 2022 roku do godz. 11.00. 

3. Cena wywoławcza wynosi 850.000,00 zł netto. 

Do ceny wywoławczej należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości 23 %. 

4 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł na 

konto depozytowe Gminy Bolimów – Bank Spółdzielczy w Skierniewicach o/Bolimów 50 

9297 0005 0600 0215 2012 0006 – w terminie do dnia 16 grudnia 2022 roku  w tytule przelewu 

wpisując „Przetarg na sprzedaż sieci światłowodowej na terenie gminy Bolimów”. 

 Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 

bankowy Gminy Bolimów. 

Wadium podlega zwrotowi na konto wpłacającego w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, 

jego odwołania lub unieważnienia. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie 

zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy 

sprzedaży przez oferenta wyłonionego w ramach przetargu wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 

 



5. Warunki udziału w postępowaniu 

1).  Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez oferenta aktualnego wpisu do 

rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych; 

2). Wpłacenie wadium, w terminie i na warunkach wskazanych w pkt. 4 ogłoszenia;  

3). Nie podleganie wykluczeniu na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r poz. 835 z późn. zm.). 

 

II. Dane techniczne 

1. Charakterystyka techniczna inwestycji 

Z punktu widzenia technicznego sieć szerokopasmowa została zrealizowana jako dostępowa 

sieć światłowodowa wykonana w topologii PON (ang. Passive Optical Networks) i w 

technologii doziemnej mikrokanalizacji światłowodowej. W ramach inwestycji zbudowano 

główny szkielet dystrybucyjny wraz z węzłami dostępowymi oraz przyłącza ziemne do 

Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.  

Główne relacje sieci warstwy dystrybucyjnej pomiędzy węzłami dystrybucyjnymi i punktami 

dostępowymi sieci - wykonano jako rurociąg teletechniczny z doziemnej wiązki mikrorur 

typu 4x14/10mm, w którym zainstalowano mikrokable o pojemności od 12 i 48 włókien 

jednomodowych. Węzły dystrybucyjne zostały zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta i 

Gminy Bolimów oraz w trzech szkołach podstawowych (w Bolimowie, Kęszycach Wsi i 

Huminie). Dodatkowo w budynku Urzędu Miasta i Gminy Bolimów zlokalizowano duże 

pomieszczenie teletechniczne Centralnego Punktu Dystrybucji wraz z urządzeniami OLT 

(ang. Optical Line Terminal), skąd dystrybuowany jest sygnał na całą sieć szerokopasmową. 

Przyłącza abonenckie do poszczególnych beneficjentów zostały wykonane jako pojedyncze 

mikrorurki 7/3.5 mm od 24 punktów dostępowych (w formie słupka kablowego) do 

budynków beneficjentów. W mikrorurkach przyłącza zainstalowano mikrokable abonenckie 

typu EPFU 1.6-2.0 mm zawierające 2 włókna jednomodowe prowadzone od puszki 

abonenckiej w lokalu abonenta do słupka kablowego, gdzie 1 włókno zostało zespawane z 

włóknami kabla dystrybucyjnego w kierunku wybranego węzła dystrybucyjnego. Topologia 

włókien została zaplanowana i wykonana jako sieć PON z rozproszoną agregacją (ang. 

Distributed PON) z punktami agregacji w 4 węzłach dystrybucyjnych gdzie włókna sieci 

dostępowej od abonenta poprzez 1 włókno przyłącza abonenckiego zespawane z włóknem 

kabla dystrybucyjnego było zakańczane wtykiem SC/APC i podłączane do wyjść spliterów 

PLC 1:32 w formie panelu 1U umieszczonych w szafach węzłów dystrybucyjnych. Wejścia 



spliterów PLC poprzez złącze SC/APC i patchcord łączone były z włóknami kabla 

dystrybucyjnego i doprowadzane poprzez przełącznice kolejnych węzłów do serwerowni 

Centralnego Punktu Dystrybucyjnego i wprowadzane na moduł transmisyjny urządzenia OLT 

GPON. Całkowity współczynnik podziału wynosił więc 1:32 co ma znaczenie w planowaniu 

maksymalnej przepustowości per 1 użytkownik.  

Wiązka dystrybucyjna jak i mikrorurki przyłączy (pojedyncze bądź ich wiązki w przypadku 

wspólnego przebiegu) zostały ułożone w wykopie, często na wspólnym przebiegu trasowym 

wytyczonym przez uprawnionego geodetę na podstawie opracowanego projektu 

budowlanego. Przebieg zbudowanej kanalizacji zrealizowano na terenach o niskim i średnim 

stopniu zurbanizowania, a trasy zlokalizowano w pasach dróg gminnych, powiatowych i 

wojewódzkich oraz na działkach należących do Gminy jak i podmiotów trzecich (przyłącza). 

Wykonanie kanalizacji wymagało dokonania 3 większych przecisków pod drogami oraz 

przejścia po konstrukcji mostu nad rzeką Rawką, wykonania zabezpieczenia kolizji z innym 

uzbrojeniem podziemnym, a także zabudowania studni kablowych SKR-1 i słupków 

kablowych w miejscach przewidzianych projektem budowlanym.   

Trasa kanalizacji światłowodowej tworzy prawie domkniętą pętlę przeprowadzoną po 

najważniejszych miejscowościach gminy. Poglądowy przebieg linii magistralnych oraz 

rozmieszczenie ważniejszych węzłów zobrazowano na mapce poniżej    

 



 

Zestawienie zbiorcze obiektów sieci szerokopasmowej w części światłowodowej wykonanej 

w ramach projektu zawiera poniższa tabela wykonana na bazie projektu powykonawczego 

sieci światłowodowej: 

Obiekt sieciowy Ilość J.m 
Mikrokanalizacja teletechniczna dystrybucyjna: 

- budowa mikrokanalizacji wiązką 4x14/10mm, w tym: 24 151 m 
- budowa studni kablowych SKR-1 ze stelażem zapasu 22 kpl 
- budowa słupków kablowych 24 kpl 
- wykonanie przejścia mostem nad rzeka Rawka 33,24 m 
- wykonanie przejścia pod torami PKP 153,85 m 
- przejście wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 705 294,11 m 
- zabezpieczenie kolizji z innym uzbrojeniem terenowym (HDPE110/6.3) 3008 m 

Budowa przyłączy abonenckich: 
- budowa mikrokanalizacji mikrorurką 1x14/10mm 1 929 m 
- budowa przyłączy do budynków BO mikrorurką 7/3.5mm 21 237 m 
- instalacja przyłącza w budynkach gminy  3 szt 
- instalacja przyłącza w budynkach Beneficjentów (BO)  103 szt 

Instalacja kabli i prace światłowodowe na sieci PON: 
- instalacja mikrokabla światłowodowego 48J 21 964 m 
- instalacja mikrokabla światłowodowego 12J 3 318 m 
- instalacja mikrokabla abonenckiego 2J 22 068 m 
- wykonanie osłon złączowych ze stelażem zapasu: 22 kpl 
- wykonanie zakończeń przyłączy abonenckich 2x1F 106 kpl 
- wykonanie połączeń w słupkach kablowych 24 kpl 

Budowa infrastruktury obiektów węzłów dystrybucyjnych 4 kpl 
- montaż szaf teleinformatycznych 10U w węzłach  3 kpl 
- montaż szafy teleinformatycznej 42U w CPD 1 kpl 
- montaż przełącznic światłowodowych 48 port 8 kpl 



- montaż przełącznic światłowodowych 24 port 3 kpl 
- montaż półek zapasu kabla 4 kpl 
- montaż panelu spliterów PLC 1:32 1U 5 kpl 
- wykonanie serwerowni CPD i systemu zasilania oraz UPS 1 Kpl 
- wykonanie instalacji elektrycznej przyłącza zasilania serwerowni 1 Kpl 
- wykonanie instalacji LAN budynków gminnych i świetlic  4 Kpl 

 

Ze względu na fakt, że na wielu relacjach mikrorurka przyłącza była układana jako luźna 

wiązka lub pojedyncza mikrorurka we wspólnym wykopie z rurą wiązki dystrybucyjnej 

łączna długość wybudowanej trasy sieci szerokopasmowej wynosi 29 673 m, w tym 

kanalizacja dystrybucyjna 25 054 m a długość trasowa przyłączy 4 619 m.  

 Dystrybucję transmisji przez włókna zbudowanych linii światłowodowych oparto na 

platformie aktywnej GPON z koncentratorem OLT wyposażonym w moduły GPON 

umieszczonym w węźle CPD Bolimów oraz urządzeniach abonenckich ONT stanowiących 

zakończenie sieci w mieszkaniach beneficjentów projektu. Takie podejście sprawia, że cała 

pośrednia warstwa sieci jest całkowicie pasywna i nie wymaga urządzeń aktywnych w 

węzłach pośrednich, a tym samych ich kłopotliwego zasilania. Wykonana topologia sieci z 

pojedynczym stopniem podziału mocy sygnału 1:32 i możliwościami urządzeń GPON 

oferujących niesymetryczną przepustowość do 2.5Gbs z możliwością rozbudowy do 10Gbs 

pozwala dostarczanie przepustowości per abonent od 2-1Gbs (uwzględniając funkcje 

kształtowania i podziału pasma). 

Jedyne dodatkowe urządzenia potrzebne do funkcjonowania sieci szerokopasmowej zostały 

zabudowane w szafie serwerowni CPD jako urządzenia punktu styku sieciowego wraz z 

urządzeniami UPS podtrzymującymi zasilanie. Zarządzanie prowadzone jest przez 

oprogramowanie zainstalowane na serwerze włączonym do sieci dystrybucyjnej przez 

przełącznik agregujący 24xSFP, a przez bramę z zaporą ogniową (ang.firewall) podłączony 

do zewnętrznego dostawcy Internetu. Koncepcja połączeń logicznych i fizycznych między 

urządzeniami znajduje się na rysunku poniżej.  

 

 



Zestawienie zbiorcze obiektów sieci szerokopasmowej w części światłowodowej wykonanej 

w ramach projektu zawiera tabelka poniżej.  

Obiekt sieciowy Ilość J.m 
Centralny Punkt Dystrybucji (serwerownia budynek UG Bolimów): 

- koncentrator OLT GPON Huawei MA5608T 1 szt 
- moduły GPON koncentratora OLT 5 szt 
- przełącznik agregujący Huawei S5700-28-EI  1 szt 
- moduły SFP/Eth przełącznika  2 szt 
- serwer DELL z oprogramowaniem serwerowym eSight (system 

zarządzania  
           siecią), Zabbix (system monitorowania i powiadamiania o stanie sieci) i  

           odpowiednimi licencjami  

1 szt 

- firewall Huawei USG6370 8GE+4SFP 1 szt 
- zasilacz awaryjny UPS Cover PRM 6-10 z dodatkowym BatteryPack 1 szt 
- kable krosowe (patchcordy) miedziane i światłowodowe 1 kpl 
- listwa zasilająca i kable zasilające  1 kpl 

Pozostałe Dostępowe Punkty Dystrybucji (szkoły w Bolimowie, Kęszycach Wsi i Huminie): 
- brak urządzeń aktywnych w węźle 0 szt 

Urządzenia aktywne abonenckie: 
- terminal ONT GPON z 1 portem Ethernet Huawei HG8010H 103 szt 
- terminal ONT GPON z 4 portami Ethernet Huawei HG8245H 3 szt 

 

Ważne: 

 

Projekt POIG 8.3 założył lokalizację węzłów dystrybucyjnych w obiektach należących do 

gminy (szkoły i urząd gminy), tak też wykonano trasy kanalizacji oraz wprowadzono kable 

światłowodowe do szaf tych obiektów przy czym dokonano segmentacji sieci na relacje 

między tymi węzłami, gdzie odcinki kabli są raczone kablami krosowymi ze sobą w szafce 

węzła. Z punktu widzenia Sprzedającego i Kupującego jest to niedogodność. W przypadku  

sprzedaży sieci  rekomenduje się więc,  aby Kupujący dokonał rekonfiguracji  sieci   

wyrzucając   połączenia   komutowane   sprzedawanej   sieci   do   muf złączowych  w 

studniach  przy obiekcie,  a wprowadzone  kable  na  relacji obiekt-studnia przyobiektowa   

potraktować  jako   przyłącza   pozostające  własnością  Operatora .  

 

2. Pozostałe informacje 

Na terenie gminy Bolimów działa również publiczna sieć radiowa zrealizowana w kolejnym 

projekcie Wifi4EU, która wykorzystuje w niewielkiej części zasoby sieci, która jest 

przedmiotem sprzedaży. Projekt Wifi4EU zajmuje 1-3 włókien w kablu dystrybucyjnym 

pomiędzy węzłami dystrybucyjnymi oraz polega na posadowieniu urządzeń aktywnych sieci 

WIFI4U i iniektorów POE w szafkach węzłów sieciowych. W przypadku włókien chodzi o 3 

włókna w relacji serwerownia UG Bolimów – Szkoła Podstawowa Bolimów (ul. Sokołowska 

24), 2 włókna pomiędzy SP Bolimów a SP Kęszyce oraz 1 włóknem zajętym na relacji 

między węzłami w szkołach w Kęszycach i Huminie.  

Okres trwałości powyższego projektu to 31 sierpnia 2023 roku.  

Warunkiem dokonania sprzedaży jest umożliwienie Gminie Bolimów bezpłatnego 

korzystania z w/w włókien stanowiących element sprzedawanej infrastruktury do dnia 31 

sierpnia 2023 roku.  

 

 

 



3. Opłaty związane z nabyciem sieci światłowodowej 

3.1. Nabycie sieci infrastruktury światłowodowej związane jest z uiszczaniem opłat za 

pozostawienie urządzeń w pasach dróg powiatowych oraz wojewódzkich (opłaty na 

podstawie wydanych decyzji). Gmina Bolimów, na podstawie posiadanych decyzji 

zezwalających na pozostawienie urządzeń w pasie drogowym uiszcza opłaty w wysokości 

17.705,22 zł. Po dokonaniu sprzedaży Gmina Bolimów wystąpi do właściwych organów o 

przeniesienie wydanych decyzji na Nabywcę sieci. 

3.2. Serwerownia sieci znajduje się w lokalu mieszącym się w budynku Urzędu Miasta i 

Gminy Bolimów i lokal ten nie podlega sprzedaży. Nabycie sieci światłowodu (bez zamiaru 

przeniesienia lokalizacji serwerowni) związane będzie z zawarciem z Gminą Bolimów 

umowy najmu lokalu. Pomieszczenie ma powierzchnię 20,52 m2, obecna stawka na najem 

lokalu, przyjęta zarządzeniem Nr 17/2018 Wójta Gminy Bolimów z dnia 23 kwietnia 2018 

roku, wynosi 15,00 zł netto za 1 m2 lokalu. Zgodnie z uchwałą nr XLIII/287/2022 Rady 

Miasta i Gminy Bolimów z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie odstąpienia od przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu i wyrażenia zgody na najmem lokalu użytkowego na czas 

nieoznaczony, Burmistrzowi Miasta i Gminy Bolimów przysługuje prawo do wynajęcia 

lokalu serwerowni na czas nieoznaczony na rzecz nabywcy środka trwałego – kanalizacji 

teletechnicznej. W lokalu serwerowni znajduje się podlicznik do pomiaru energii 

elektrycznej, której zużycie będzie cyklicznie refakturowane przez Gminę Bolimów. W szafie 

sterowniczej znajdują się urządzenia obsługujące sieć WiFI4UE. Zasilanie urządzeń odbywa 

się z odrębnego przyłącza energetycznego. Urządzenia sieci WIFi4UE pozostaną w 

pomieszczeniu serwerowni nieodpłatnie do 31 sierpnia 2023 roku.  Wynajmujący zapewni 

całodobowy dostęp do pomieszczenia serwerowni.  

 

III. 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego 

ogłoszenia lub w formie odzwierciedlającej treść formularza oferty.  

2. Oferta może zostać złożona przez Oferenta spełniającego warunki udziału w przetargu oraz 

posiadającego uprawnienia  do reprezentowania Oferenta wynikające wprost z przepisów 

prawa lub udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku posiadania pełnomocnictwa jego 

oryginał lub uwierzytelniony odpis należy dołączyć do oferty.  

3. Do oferty należy dołączyć: 

- aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych; 

- oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r poz. 835 z 

późn. zm).  

 

4. Kompletną ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do siedziby Urzędu Miasta i 

Gminy Bolimów, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów w terminie do dnia 19 grudnia 2022 roku 

do godz. 11.00. Kopertę należy opisać w następujący sposób: „Przetarg na sprzedaż sieci 

infrastruktury światłowodowej na terenie gminy Bolimów 

Nie otwierać przed dniem 19.12.2022 rok, godz. 11.15” 

 

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19 grudnia 2022 roku o godz. 11.15 w siedzibie 

Urzędu Miasta i Gminy Bolimów, sala konferencyjna. 

 

  

 



IV. Informacje dodatkowe.  

1. Gmina Bolimów, umożliwi zainteresowanym oferentom oględziny lokalu serwerowni 

oraz sieci telekomunikacyjnej. Wnioski w tym zakresie można składać mailowo na adres 

ug.sekretariat@bolimow.pl,  

2. Dokumentacja powykonawcza budowy infrastruktury światłowodowej sieci 

telekomunikacyjnej zbudowanej w ramach POIG 8.3, zostanie udostępniona na wniosek 

oferenta złożony mailowo na adres ug.sekretariat@bolimow.pl, w terminie 2 dni roboczych 

od daty otrzymania wniosku w tym zakresie; 

3. Gmina Bolimów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, jak również prawo 

zamknięcia przetargu bez wyłonienia którejkolwiek z ofert. 

 



          dnia ............................   

 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 
(dane Oferenta)                                                   

  
 

 

OFERTA 

dla Gminy Bolimów 

 

        Nawiązując do ogłoszenia o przetargu pisemnym ograniczonym z dnia .................... r., 

dotyczącym sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Bolimów-  infrastruktury 

światłowodowowej sieci telekomunikacyjnej zbudowaną w ramach POIG 8.3 , oferuję cenę 

nabycia ww. środka za kwotę: 

 

netto: ………    …………zł (złownie:.........................................................................................) 

 

podatek VAT (…%) ……………zł (słownie:.............................................................................) 

 

brutto: ………………  zł (słownie: ...........................................................................................) 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję te warunki bez  

    zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 

3. Oświadczam, że składając ofertę na zakup infrastruktury światłowodowej sieci 

telekomunikacyjnej zbudowaną w ramach POIG 8.3 jestem  zainteresowany najmem 

pomieszczenia serwerowni, zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Bolimów na czas 

nieoznaczony.  



 

infrastrukturę światłowodową sieci telekomunikacyjnej zbudowaną w ramach POIG 8.3 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  
2. Aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych; 

3. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.  
         

 
.................................................................. 

                                                                      (osoba uprawniona do reprezentowania oferenta ) 
 



 

* niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik Nr 2  

 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy:  ………………………………………………………………………………………………………………  

Adres Wykonawcy:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

NIP, REGON:   ……………………………………………………………………..……………………………………… 

Tel., adres e-mail:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
Składając ofertę na zakup  „infrastruktury światłowodowowej sieci telekomunikacyjnej 

zbudowaną w ramach POIG 8.3”  

oświadczam, że: 
 

 
1) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 
r poz. 835 z późn. zm.). 

 

 

 

………………………………………… 

(miejscowość i data) 

…………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej  

do podpisania oferty) 
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