Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=1314866
Kościerzyna: ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 40 GOSPODARSTW DOMOWYCH I 7
JEDNOSTEK PUBLICZNYCH - BENEFICJENTÓW PROJEKTU RÓWNA SZANSA - PRZECIWDZIAŁANIE
WYKLUCZENIU CYFROWEMU W KOŚCIERZYNIE
Numer ogłoszenia: 164914 - 2014; data zamieszczenia: 15.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kościerzyna , ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie, tel. 58
6802300, faks 58 6802320.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscierzyna.gda.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 40
GOSPODARSTW DOMOWYCH I 7 JEDNOSTEK PUBLICZNYCH - BENEFICJENTÓW PROJEKTU RÓWNA SZANSA PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W KOŚCIERZYNIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie
usługi stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i instalacją sprzętu niezbędnego do odbioru sygnału internetowego
we wskazanych 40 gospodarstwach domowych oraz w 7 pracowniach komputerowych do obsługi 98 komputerów w
jednostkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa nr
3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3) beneficjentom ostatecznym Projektu pn. Równ@ szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Wykonawca ma dostarczać usługę internetową od dnia dokonania instalacji i uruchomienia (aktywacji
sygnału) dostępu do Internetu do wszystkich beneficjentów ostatecznych projektu do 30.06.2015r.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia
wadium w wysokości 850,00 zł (słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt) przed upływem terminu składania ofert
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
wykonawcy powinni być wpisani do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, prowadzonego
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - stosuje
się przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) - jeżeli
w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy dotyczące: 1) zmiany
wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek: a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, b) wykonywania na
polecenie Zamawiającego usług zamiennych mieszczących się w przedmiocie zamówienia podstawowego, 2) zmiany
nazwy Zamawiającego w przypadku dokonania takiej zmiany ustawą, 3) zmiany przedstawiciela ze strony
zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, 4) zmiany w
danych podmiotowych oraz rachunku bankowym wykonawcy, 5) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w
przypadku wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, ze względu na
konieczność wykonania na polecenie Zamawiającego usług zamiennych mieszczących się w przedmiocie zamówienia
podstawowego, 6) zmiany przedmiotu dostawy mieszczącego się w przedmiocie zamówienia (np. typu
sprzętu/wyposażenia) w przypadku wycofania zaproponowanego w ofercie z produkcji lub rynku albo w przypadku, gdy
będzie możliwe zaoferowanie sprzętu/wyposażenia doskonalszego lub nowszej generacji - pod warunkiem, że będzie to
sprzęt/wyposażenie, które spełnia warunki techniczne określone w SIWZ lub lepsze i nie spowoduje to wzrostu ceny
ryczałtowej, 7) każdego przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, np. gdy obniży to koszty dostawy lub
spowoduje skrócenie terminu realizacji dostawy i instalacji sprzętu niezbędnego do odbioru sygnału internetowego, 8)
zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych w trybie zgodnym z
przepisami ustawy pzp, b) zmiany przepisów lub powszechnie stosowanych technologii powodujących konieczność
innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ, c) wprowadzania rozwiązań zamiennych, o
których mowa w pkt 6, d) wystąpienia jakichkolwiek opóźnień spowodowanych utrudnieniami, przeszkodami leżącymi po
stronie Zamawiającego w zakresie realizacji dostawy i instalacji sprzętu niezbędnego do odbioru sygnału internetowego,
e) przedłużania się procedury przetargowej ponad termin przewidziany w ustawie. 2. Zmiana postanowień zawartej
umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=1314866
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja
9A, 83-400 Kościerzyna, pok. 62, IV piętro bud. urzędu.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2014 godzina
10:00, miejsce: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pok. 62, IV piętro bud. urzędu.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pt. RÓWN@ SZANSA - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU
CYFROWEMU W KOŚCIERZYNIE finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wywieszono: 15.05.2014r.

