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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307509-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Rzekuń: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2013/S 178-307509

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Rzekuń
Kościuszki 33
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Szkolna 1, 07-411 Rzekuń
Osoba do kontaktów: Tomasz Majewski, Agnieszka Chełstowska-Wierzba
07-411 Rzekuń
POLSKA
Tel.:  +48 297617301
E-mail: tomek@rzekun.net, awierzba@rzekun.net
Faks:  +48 296432093
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.rzekun.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Budownictwo i obiekty komunalne
Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307509-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:tomek@rzekun.net
mailto:awierzba@rzekun.net
http://www.rzekun.pl


Dz.U./S S178
13/09/2013
307509-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/12

13/09/2013 S178
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/12

Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Rzekuń.
Kod NUTS PL122

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Etap 1. /Zadanie 1: Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowa infrastruktury teletechnicznej
bezpośrednio związanej z udostępnieniem internetu (sieci szerokopasmowej) i przeprowadzenie wymaganych
testów i badań funkcjonowania infrastruktury oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem
Zamawiającemu przedmiotu prac w użytkowanie.
Etap 2. /Zadanie 2: Dostawa 418 kpl. zestawów komputerowych z oprogramowaniem i ich instalacja wraz z
urządzeniami sieciowymi, w tym 145 szt. w gospodarstwach domowych, 273 szt. w jednostkach podległych
Gminie
Etap 3. /Zadanie 3: Przeprowadzenie szkolenia z podstaw obsługi komputera oraz korzystania z zasobów
internetu
Etap 4. /Zadanie 4: Adaptacja pomieszczenia na serwerownię, uruchomienie sieci
Etap 5. / Zadanie 5: Serwis sprzętu komputerowego beneficjentów końcowych i jednostek podległych gminie;
prowadzenie Biura Obsługi Beneficjenta Końcowego
Etap 6. / Zadanie 6: Dostarczenie łącza internetowego, serwisowanie urządzeń sieciowych, zarządzania siecią,
w tym m. in.: obsługa logistyczna, usprawnianie sieci itp.
Etap 7. / Zadanie 7: Ubezpieczenie sprzętu komputerowego beneficjentów końcowych
Etap 8. / Zadanie 8: Modernizacja i serwis sprzętu komputerowego na zakończenie Projektu
Zadanie realizowane jest w ramach projektu ,,Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30000000, 30200000, 30213000, 30213300, 32000000, 32400000, 32410000, 32412000, 32412100,
32412110, 32412120, 32413000, 32413100, 32415000, 32418000, 32420000, 32421000, 32422000,
32423000, 32424000, 32500000, 32510000, 32520000, 32521000, 32522000, 32523000, 32524000,
32570000, 32571000, 44000000, 44100000, 44110000, 44111000, 44114000, 44114200, 44114210, 44212000,
44212200, 44212230, 44212263, 45000000, 45200000, 45220000, 45223000, 45223200, 45223210,
45223500, 45230000, 45232000, 45232330, 45232340, 45300000, 45310000, 45311000, 45312310,
45314000, 45314300, 45314320, 45315300, 45315600, 45340000, 45341000, 45342000, 48000000,
48200000, 48210000, 48219000, 48220000, 48800000, 48820000, 48821000, 51000000, 51600000,
51611000, 66000000, 72000000, 72400000, 72410000, 72411000, 80000000, 80500000, 80530000, 80531000,
80531200, 80533000, 80533100, 80533200

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Etap 1. / Zadanie 1: Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowa infrastruktury teletechnicznej
bezpośrednio związanej z udostępnieniem internetu (sieci szerokopasmowej) i przeprowadzenie wymaganych
testów i badań funkcjonowania infrastruktury oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem
Zamawiającemu przedmiotu prac w użytkowanie;
Etap 2. / Zadanie 2: Dostawa 418 kpl. zestawów komputerowych z oprogramowaniem i ich instalacja wraz z
urządzeniami sieciowymi, w tym 145 szt. w gospodarstwach domowych, 273 szt. w jednostkach podległych
Gminie;
Etap 3. / Zadanie 3: Przeprowadzenie szkolenia z podstaw obsługi komputera oraz korzystania z zasobów
internetu;
Etap 4. / Zadanie 4: Adaptacja pomieszczenia na serwerownię, uruchomienie sieci;
Etap 5. / Zadanie 5: Serwis sprzętu komputerowego beneficjentów końcowych i jednostek podległych gminie;
prowadzenie Biura Obsługi Beneficjenta Końcowego;
Etap 6. / Zadanie 6: Dostarczenie łącza internetowego, serwisowanie urządzeń sieciowych, zarządzania siecią,
w tym m. in.: obsługa logistyczna, usprawnianie sieci itp.;
Etap 7. / Zadanie 7: Ubezpieczenie sprzętu komputerowego beneficjentów końcowych;
Etap 8. / Zadanie 8: Modernizacja i serwis sprzętu komputerowego na zakończenie Projektu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 578 919,25 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 15.12.2013. Zakończenie 15.12.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
77.000,00 PLN (siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp,
tj.:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert dołączając do
składanej oferty.
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4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Nr 35 8922
0009 0002 4673 2000 0020
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin
uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 – Pzp.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zapłata za wykonane roboty/usługi poszczególnych zadań I–VIII nastąpi po protokolarnym odbiorze robót/ usług
na podstawie częściowych faktur VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich przez Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust.
1 pkt 1) spełniają łącznie natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie (składając ofertę wspólną). 2) W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno
wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2. zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4. pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: V. Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy – Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykonali w ciągu ostatnich 3 lat minimum:
i. co najmniej 1 zamówienie w zakresie budowy (w tym instalacji, konfiguracji i uruchomienia) sieci
bezprzewodowej w technologii dostępowej WLAN (WiFi), składającej się z:
— minimum 10 punktów dostępowych WiFi,
— 100 przyłączonych klientów WiFi
— wybudowania łącznie przynajmniej 1 radiolinii na pasmo licencjonowane,
— wybudowania przynajmniej 10 masztów aluminiowych h>=8m
— instalacji i uruchomienia min. jednego serwera usług sieciowych
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— instalacji i uruchomienia minimum jednej sprzętowej bramy internetowej (router lub firewall z funkcjonalnością
routera)
ii. oraz co najmniej 1 zamówienie o wartości minimum 20 000,00 PLN brutto w zakresie projektowania sieci
bezprzewodowej transmisji danych, składającej się z minimum 10 stacji bazowych,
iii. oraz co najmniej 1 zamówienie o wartości minimum 350 000,00 PLN brutto w zakresie dostawy minimum 150
szt. zestawów komputerowych (komputery stacjonarne z monitorem lub komputery przenośne).
(w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego
kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację
zamówienia),
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do
udostępnienia tych osób, w tym:
i. Certyfikowany inżynier produktu radiolinie na pasmo licencjonowane – co najmniej 1 osoba posiadająca
certyfikat producenta zaoferowanego sprzętu w zakresie instalacji i utrzymania,
ii. Certyfikowany inżynier produktów sieciowych – co najmniej 2 osób posiadających certyfikat producenta
zaoferowanych przełączników oraz routerów w zakresie instalacji i utrzymania,
iii. Inżynier planowania radiowego – co najmniej 1 osoba, która posiada certyfikat producenta zaoferowanego
oprogramowania do planowania radiowego, a dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert uczestniczyła w realizacji przynajmniej 3 projektów planowania radiowego o w których
zaplanowano przynajmniej 10 Stacji Bazowych (w każdym) jakiegokolwiek systemu punkt-wielopunkt
wykorzystując wspomniane oprogramowanie.
iv. Kierownik projektu – co najmniej jedna osoba, która posiada ważny akredytowany certyfikat zarządzania
projektami, a dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w
zarządzaniu przynajmniej jednym projektem dotyczącym budowy sieci telekomunikacyjnej zawierającej
urządzenia radiowe łączącej kilka miejscowości i przynajmniej 10 Stacji Bazowych.
v. Instalator systemów radiowych – co najmniej 3 osoby, każda posiadająca ważne badania lekarskie
oraz certyfikat ukończenia szkolenia pracy na wysokości oraz w polu mikrofalowym, posiada uprawnienia
elektryczne, eksploatacyjne lub równoważne min. 1kV,
vi. Projektant telekomunikacyjny – co najmniej 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacji w telekomunikacji radiowej, a dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert zaprojektowała sieć telekomunikacyjną składającą się z minimum 10 stacji bazowych,
vii. Kierownik budowy w specjalności telekomunikacyjnej – co najmniej 1 osoba, która posiada uprawnienia
budowlane do kierowania budową w specjalności instalacji w telekomunikacji radiowej, a dodatkowo w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała budową sieci telekomunikacyjnej składającą się
z minimum 10 stacji bazowych,
viii. Projektant budowlany – co najmniej 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności konstrukcyjnej, a dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
zaprojektowała min. 10 masztów aluminiowych h > 10 m),
ix. Kierownik budowy – co najmniej 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej, a dodatkowo w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert kierowała min. 10 budowami masztów aluminiowych h > 10 m),
x. Jedna osoba będzie mogła pełnić kilka funkcji. Nie można jedynie łączyć roli Kierownika Projektu z innymi
funkcjami.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
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2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z
postępowania Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień
składania ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą podpisanych oświadczeń i dokumentów.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust.
1 pkt 1) spełniają łącznie natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie (składając ofertę wspólną).
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale
V ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone
wspólnie.
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
wartości przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie, określonych w Rozdziale V ust. 1
pkt 1) lit. b SIWZ . – Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z
Wykonawców.
a) dowodem należytego wykonania zamówienia są poświadczenia (w przypadku nadal wykonywanych usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert). W przypadku zamówień
na usługi jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, przedkłada oświadczenie Wykonawcy, że zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Zakres poświadczenia lub oświadczenia musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku
określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. – Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej
jeden z Wykonawców.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego zamówienia wskazane w wykazie Rozdział
VI. ust. 1, pkt. 2 SIWZ zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o
których mowa w Rozdziale VI. ust. 1, pkt. 2, lit. a). SIWZ.
w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz, o którym mowa w Rozdziale VI. ust. 1, pkt. 2, lit. a). SIWZ.
budzi wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie
nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych
informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
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Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale V ust. 1
pkt 1) lit. c. SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z
Wykonawców.
d) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zakres ww. dokumentów musi
potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ. Wzór wykazu
znajduje się w Załączniku nr 6 do SWIZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z
Wykonawców.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest
zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3
do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z
Wykonawców oddzielnie.
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z
Wykonawców oddzielnie.
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego 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 –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z
Wykonawców.
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z
Wykonawców.
5. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 7 do SIWZ.
a) Art. 4 pkt. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn.
zm.) zawiera definicję grupy kapitałowej zgodnie z którą rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców,
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którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę. Kontrola to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę
uprawnień, które osobno albo łącznie przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych,
umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców (art. 4 pkt. 4
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z
Wykonawców.
b) Jeżeli Wykonawca złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający zwróci
się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań o których mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między
przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzegania zasady uczciwej konkurencji.
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz
Wykonawcę, który nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
6. aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 2-4) oraz ust. 2 pkt. 6-8) SIWZ składają dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) 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 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia-wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert,
d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ,
e) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy
– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym
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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, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub notariuszem – wystawione
odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego
w ust. 3 lit. a, c, d, e SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla
dokumentu wskazanego w ust. 3 lit. b SIWZ).
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp –
określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ
– polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-oryginał dokumentu.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych
w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na
zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1)- 4) oraz ust. 2 pkt. 6)-8) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów,
które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w ust. 6 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub
odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
10. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Jak wskazano w pkt. III.2.1).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Jak wskazano w pkt. III.2.1).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
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IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
FPZ.271.27.2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.10.2013 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 24.10.2013 - 10:15
Miejscowość:
Rzekuń
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zadanie realizowane jest w ramach
projektu ,,Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007–2013 (Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion).

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Opakowanie i adresowanie oferty:
1) Ofertę stanowi wypełniony formularz OFERTA z załączonymi wymaganymi oświadczeniami i
dokumentami.
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie
z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub
Pełnomocnika,
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2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do
tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003
r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub
osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
3) wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w
tym min. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
4. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
5. Zaleca się, aby:
1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi
numerami,
3) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może
stanowić odrębną część oferty),
4) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr 1 do
SIWZ).
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej oryginalności.
7. Zmiana/ wycofanie oferty:
1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę,
2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem
terminu składania ofert,
3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/
„WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej
informację do reprezentowania Wykonawcy.
8. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierza
podwykonawcy.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, która:
a) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87.ust. 2 pkt 3 Pzp,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
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c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której
mowa w art 87 ust .2 pkt 3, Pzp
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Prawo Zamawiającego do unieważnienia przetargu:
a) Zamawiający unieważni przetarg zgodnie z art. 93 Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio/
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z Działem VI, Rozdział 2 Prawa Zamówień
Publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.9.2013
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