Gózd: Świadczenie usługi dostępu do Internetu Beneficjentom
Ostatecznym w ramach trwałości projektu INTERNET w gminie
Gózd sz@nsą na lepsze jutro
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd , ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048
3202097, faks 048 3202097.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.gozd.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 usługi dostępu do
Internetu Beneficjentom Ostatecznym w ramach trwałości projektu INTERNET w gminie Gózd
sz@nsą na lepsze jutro.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia
obejmuje: świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 150 gospodarstw domowych beneficjentów ostatecznych w ramach trwałości projektu INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na
lepsze jutro. 2. Wykonawca będzie świadczyć usługi dostępu do sieci Internet dla 150 gospodarstw
domowych (według załącznika Nr 1 do SIWZ) przez okres 12 miesięcy. 3. Zamawiający posiada w
150 gospodarstwach domowych zainstalowane urządzenia sieciowe do odbioru Internetu drogą
radiową w technologii 5 GHz. 4. Minimalne parametry techniczne: - gwarantowana prędkość łącza
pobieranie danych (download) minimum 2 Mb/s, - gwarantowana przepustowość od abonenta
(upload) minimum 1 Mb/s. 5. Dostęp musi być zapewniony bez jakichkolwiek ograniczeń czasu
dostępu, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Oferowana usługa musi zapewniać

nielimitowany transfer przesłanych danych bądź odebranych danych. Przepustowość łącza nie
może być uzależniona od ilości pobranych danych. 6.Obowiązkiem Wykonawcy w ramach
świadczonej usługi i zaoferowanej ceny będzie - w przypadku awarii już zainstalowanych urządzeń
dostępowych - bezpłatne dostarczenie nowych urządzeń zapewniających świadczenie usługi
dostępu do sieci Internet. 7. W przypadku korzystania przez użytkowników na dostarczonym łączu z
usług innych niż dostęp do Internetu, koszty z tym związane nie mogą obciążać użytkowników ani
Zamawiającego. 8. W przypadku konieczności wymiany lub naprawy urządzeń dostępowych
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nieodpłatnie na czas trwania wymiany lub naprawy sprzęt
zastępczy o parametrach nie gorszych od już zainstalowanego lub dostarczonego. 9. W przypadku
łącza bezprzewodowego urządzenia dostępowe muszą posiadać świadectwa homologacji do
realizacji łącza. W celu instalacji urządzeń przewodowych lub bezprzewodowych Wykonawca musi
samodzielnie uzyskać wymagane prawem pozwolenia, w tym właściciela budynku i dokonać
wymaganych prawem zgłoszeń oraz dokonać niezbędnych ustaleń technicznych w celu
podłączenia łącza, o ile będą wymagane. 10. Wykonawca dostarczy wszelkie urządzenia potrzebne
do skonfigurowania połączeń: urządzenie dostępowe, okablowanie oraz - jeśli to będzie wymagane
- maszty i elementy umocowania anten (w przypadku wykorzystania technologii
bezprzewodowych). 11. W przypadku zmiany lokalizacji instalacji łącza internetowego Wykonawca na wniosek Zamawiającego - przeniesie usługę dostępu do Internetu wraz z urządzeniami
dostępowymi we wskazane miejsce. W ofercie należy skalkulować możliwość zmiany do 5
lokalizacji w trakcie świadczenia usługi. Czynność ta zostanie wykonana w ciągu 7 dni
kalendarzowych od dnia zgłoszenia. 12. Wykonawca w okresie realizacji umowy jest zobowiązany
do świadczenia usług serwisowych obejmujących rozwiązywanie problemów z dostępem do
Internetu w gospodarstwach domowych oraz dokonywania napraw zaistniałych awarii. 13. W celu
realizacji w/w usług Wykonawca udostępni kontakt telefoniczny oraz e-mailowy. 14. Wykonawca
udostępni Zamawiającemu narzędzie umożliwiające weryfikację parametrów łącz i ilości pobranych
danych.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Zamawiający dopuszcza zamówienie uzupełniające,
stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu
tego samego rodzaju zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4, 72.31.80.00-7.

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: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia zamawiający uzna
wykonanie w okresie ostatnich trzech lat co najmniej dwóch zamówień w zakresie
świadczenia usługi dostępu do Internetu przez okres minimum 1 roku, (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

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:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;


oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące 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;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 97



2 - Czas naprawy - 3
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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.Istotne postanowienia umowy określone zostały we wzorze umowy. 2. Istnieje możliwość
wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy. 3.Kierując się zapisami art.144 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 907) Zamawiający
dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach: 1) Zmiana terminu
realizacji umowy: a) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i
nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których
konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć. b) w przypadku
wystąpienia procedury odwoławczej, 2) zmiany stawki VAT w przypadku zmiany przepisów w tym
zakresie. 4.Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest protokół konieczności
podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 5.Protokół powinien zawierać
szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany umowy. 6.Ostateczną decyzję w
sprawie dokonania zmian postanowień umowy podejmuje Kierownik Zamawiającego zatwierdzając
protokół konieczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Goździe ul. Radomska 7, 26-634 Gózd.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 17.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Goździe ul. Radomska 7, 26-634 Gózd.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

