


Sie  Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej 

– województwo warmi!sko-mazurskie



Lokalizacja projektu

Projekt SSPW jest realizowany 

na terenie 5 województw

Polski Wschodniej: 

 lubelskiego, 

 podkarpackiego,

 podlaskiego,

  wi!tokrzyskiego,

 warmi"sko-mazurskiego.



Bud#et projektu

Ca$kowita warto % projektu dla Województwa

Warmi"sko-Mazurskiego wynosi:

327 041 042,07z"



Produkty projektu

Projekt sk$ada si! z dwóch komponentów:

!budowa sieci szerokopasmowego dost!pu do Internetu,

!szkolenia bezpo rednie dla osób zagro#onych 

wykluczeniem cyfrowym.



Cel projektu

Zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej

regionalnej sieci NGA na terenie województwa

warmi"sko - mazurskiego aby:

• wyeliminowa% nieprawid$owo ci w funkcjonowaniu

rynku

• stymulacja obszarów wykluczonych cyfrowo



Za$o#enia projektu I

W ramach projektu powstanie sie szkieletowa oraz

sie dystrybucyjna (bez budowy sieci dost#powych

do u$ytkownika ko!cowego).



Sie% b!dzie otwarta na równych zasadach dla

wszystkich zainteresowanych przedsi!biorców

telekomunikacyjnych dostarczaj&cych us$ugi

szerokopasmowe bezpo rednio odbiorcom ko"cowym.

Za$o#enia projektu II



Infrastruktura wybudowana w ramach projektu b!dzie

w$asno ci& województwa.

Wybudowana sie% zostanie powierzona w zarz&dzanie

Partnerowi Prywatnemu.

Za$o#enia projektu III





Produkty projektu

Szacowana d$ugo % wybudowanej infrastruktury sieci

szerokopasmowej w województwie warmi"sko-

mazurskim – 2 259 km.

Liczba zainstalowanych w!z$ów – 226 szt.



WM Wykonawca,

Dostawca

Operator

Infrastruktury

IK

Infrastruktura

czynsz

2259 km 226 w!z$ów



Wybór partnera prywatnego



G$ówne za$o#enia

• Projekt realizowany w modelu DBO – Design, Built, 

Operate;

• W trybie dialogu konkurencyjnego dokonywany jest 

wybór partnera prywatnego;



Uczestnicy dialogu – wykonawca I

Konsorcjum:

• KT Corporation

• Daewoo International Corporation

• Asseco Poland S.A.

• Warszawskie Przedsi!biorstwo Robót 

Telekomunikacyjnych S.A.

• BIATEL Telekomunikacja S.A. 

• KBTO sp. z o.o.



• Maribel Investment sp. z o.o. – ORSS Otwarte 

Regionalne Sieci Szerokopasmowe

Uczestnicy dialogu – wykonawca II



Konsorcjum:

• ATM Systemy Informatyczne S.A.

• BT Poland sp. z o.o.

Uczestnicy dialogu – wykonawca III



Harmonogram post!powania

Kluczowa czynno% Potrzebne dni Mo$liwy termin

Og$oszenie o zamówieniu 1 1 czerwiec 2012

Zako"czenie przyjmowania wniosków o 

dopuszczenie do post!powania
46 16 lipiec 2012

Ocena wniosków 36 21 sierpnia 2012

Prowadzenie dialogu z wykonawcami 106 3 wrze%nia 2012

Zako"czenie dialogu 1 18 grudnia 2012

Przygotowanie SIWZ W trakcie dialogu + 3 21 grudnia 2012

Zaproszenie do sk$adania ofert 1 21 grudnia 2012

Zako"czenie przyjmowania ofert 53 12 luty 2013

Wybór najkorzystniejszej oferty I 7 19 luty 2013

Wybór najkorzystniejszej oferty II 52 5 kwietnia 2013

Podpisanie umowy 14 19 kwietnia 2013

Podsumowanie 319



Wybór najkorzystniejszej oferty

ORSS - Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe



Kolejne dzia$ania



Okre lenie zasad wspó!pracy pomi"dzy

Województwem, Powiatami oraz Gminami w celu

zapewnienia odpowiednich warunków realizacji

Projektu



# uzgodnienia lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej w

pasach drogowych dróg powiatowych

# ustalenie i ujednolicenie stawek za umieszczenia

infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym oraz za

zaj"to $ pasa na czas robót



# usprawnienie procesu i skrócenie czasu wydawania pozwole%

budowlanych i innych decyzji administracyjnych zwi&zanych z

realizacj& projektu

# wyznaczenie przedstawicieli do prowadzenia spraw

i wspó!pracy zwi&zanej z realizacj& projektu # punkt kontaktowy



Dzi!kuj! za uwag!

Maciej Bu"kowski
Departament Spo$ecze"stwa Informacyjnego

Urz&d Marsza$kowski Województwa Warmi"sko-Mazurskiego 
w Olsztynie

dsi@warmia.mazury.pl


