
   
 

Założenia dotyczące konkursu na budowę sieci dostępu do szybkiego Internetu ze środków 
Funduszu Szerokopasmowego 2022 na terenie Gminy Żabia Wola: 

1) Gmina jako beneficjent dotacji celowej jest zobowiązana do wyboru przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego, który wybuduje sieć i będzie pełnił funkcję operatora sieci – gmina w 
tym zakresie udzieli wybranemu operatorowi pomocy publicznej; 

2) Planujemy ogłosić konkurs na wybór przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, któremu zostanie 
powierzona budowa sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Żabia Wola; 

3) Inwestycja będzie realizowana na obszarze Gminy Żabia Wola; 
4) Obszar będzie dofinansowany ze środków dotacji celowej w ramach Funduszu 

Szerokopasmowego 2022; 
5) Dofinansowaniem zostaną objęte adresy, pod którymi nie ma i nie jest planowane zapewnienie 

dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s; 
6) Gmina Żabia Wola wskaże budżet jakim dysponuje w ramach konkursu. 
7) Przedsiębiorca telekomunikacyjny wybuduje szybkie sieci telekomunikacyjne na obszarze 

gminy, umożliwiające świadczenie gospodarstwom domowym i innym kategoriom 
użytkowników końcowych, w zakresie zdefiniowanym przez Beneficjenta, usług stacjonarnego 
dostępu do Internetu o przepustowości wysyłania danych (upload) co najmniej 100 Mb/s, oraz 
pobierania danych (download) co najmniej 300 Mb/s, z możliwością jej podniesienia do 
przepustowości gigabitowych i będzie pełnił funkcje operatora sieci chyba, że 

a. napotka przeszkody o obiektywnym charakterze (np. długotrwałe oczekiwanie na 
zgodę na przejście przez nieruchomość) 

b. będzie musiał uwzględnić w projekcie budynki nowe, które nie istniały w momencie 
wyznaczania obszarów. 

8) Dofinansowanie zostanie udzielone Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który złoży 
najkorzystniejszą ofertę na realizację projektu opisanego w konkursie; 

9) Rezerwa przepustowości sieci szerokopasmowej przy zachowaniu wskaźnika na poziomie 30% 
wolnych włókien (procentowy potencjał zwiększenia liczby podłączonych punktów 
adresowych do wybudowanej sieci) 

10) Podstawowe kryteria, które będą decydować o wyborze Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 
do dofinansowania: 

a. kryterium rezultatu; 

• punktacja współczynnikowa dla poszczególnych punktów adresowych 

• liczba zasilonych punktów adresowych 
b. kryterium doświadczenia wykonawcy; 

• potwierdzenie wykonania, w okresie ostatnich 5 lat, inwestycji 
szerokopasmowych o długości co najmniej 500 km i 1000 punktów adresowych 
zrealizowanych w ramach jednej umowy/inwestycji; 

• doświadczenie personelu: kierownika budowy w realizacji inwestycji 
szerokopasmowych; personelu skierowanego do realizacji projektu; 

• potwierdzenie wykonania w okresie ostatnich 5 lat, inwestycji 
szerokopasmowych na rzecz instytucji państwowych lub jednostek samorządu 
terytorialnego; 

• potwierdzenie współpracy w okresie ostatnich 5 lat z jednostką samorządu 
terytorialnego w zakresie świadczenia usług technicznych; 

c. kryterium zaplecza technicznego wykonawcy: posiadanie zaplecza maszyn do 
kompleksowej budowy sieci szerokopasmowych, t.j.: 

• koparka 

• wdmuchiwarka do światłowodów 



   
 

• spawarka 

• wiertnica do przewiertów sterowanych o długości co najmniej 300 mb 

• reflektometr optyczny 

• ładowarka teleskopowa 
11) W przypadku takich samych warunków jakościowych dofinansowanie przyznaje się 

Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu z najniższą ofertą; 
12) Czynniki wykluczające: w konkursie nie mogą brać udziału Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, 

będący w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym, restrukturyzacyjnym; 
13) Dofinansowanie otrzyma tylko jeden Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę; 
14) Przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie miał obowiązek świadczenia możliwie najszerszego 

aktywnego i pasywnego dostępu hurtowego zgodnie z art. 52 ust 7 Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1). 


