Projekt „Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa”,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych
warunków zamówienia: http://mops.bip.czestochowa.pl
Częstochowa: Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 130
uczestników projektu „Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Mieście Częstochowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Numer ogłoszenia: 274222 - 2014 ; data zamieszczenia: 18.08.2014 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 37 24 200, faks 34 37 24 250.
Adres strony internetowej: http://www.mops.czestochowa.um.gov.pl
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
szerokopasmowego Internetu dla 130 uczestników projektu „Zł@pmy się w sieci –
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa”, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu
dla 130 uczestników projektu „Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Mieście Częstochowa”, w związku z koniecznością zachowania trwałości
ww. projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zapewnienie
dostępu do sieci INTERNET 130 użytkownikom przez dwadzieścia cztery (24) godziny na
dobę, przez siedem (7) dni w tygodniu, przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy na
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terenie miasta Częstochowy; zapewnienie dostępu telefonicznego do pomocy technicznej,
czynnej co najmniej w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 18:00 (czas usunięcia awarii
max 48 godzin od momentu zgłoszenia); świadczenie usługi szerokopasmowego Internetu,
tj. o przepustowości co najmniej 144 Kbit/s, nieobarczonego limitem transferu danych
skutkującym brakiem dostępu do Internetu lub naliczaniem dodatkowych opłat. Limit, po
którym dopuszcza się obniżenie prędkości transferu danych wynosić powinien min. 20 GB
miesięcznie dla każdego użytkownika; dostarczenie fabrycznie nowych urządzeń
umożliwiających podłączenie komputera do Internetu za pomocą portu USB lub LAN,
wyposażonych w oprogramowanie zarządzające połączeniem z Internetem, współpracujące
z systemami Windows XP/7/8, monitorujące stan i czas trwania połączenia oraz ilości
przesyłanych danych. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z zakupem, wynajęciem
czy leasingiem urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu. Wykonawca skonfiguruje
urządzenia sieciowe i przeszkoli z konfiguracji osoby wyznaczone przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i uruchomić urządzenia niezbędne do świadczenia
usługi we wskazanych lokalizacjach na terenie Miasta Częstochowy. Wykaz lokalizacji
punktów odbioru Internetu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga
24-miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia. Wszystkie dostarczone urządzenia
umożliwiające dostęp do Internetu muszą posiadać świadectwa homologacji. W celu
instalacji urządzeń Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie uzyskać wymagane prawem
pozwolenia w tym właściciela budynku i dokonać wymaganych prawem zgłoszeń oraz
niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza, o ile będą wymagane.
Wykonawca
przekaże
Zamawiającemu
protokół
odbioru
urządzeń
łączności
bezprzewodowej wraz z hasłami dostępu do Internetu. Protokół odbioru zostanie
sporządzony w terminie pięciu dni roboczych od daty aktywowania usługi we wszystkich
punktach odbioru.
II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72400000-4
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: 24 miesiące
SEKCJA III: INFORMACJE O
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2500,00 zł (słownie złotych:
dwa tysiące pięćset, 00/100).
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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:
• Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest
wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, co upoważnia do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie
z art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 243).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
• O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który w okresie
ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie, wykaże, że wykonał
należycie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje,
usługi polegające na zapewnieniu dostępu do Internetu dla minimum 100
abonentów w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy.
III.3.3) Odpowiedni potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 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:
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•

•
•

aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wydany przez Prezesa UKE
w trybie art. 11 lub 12 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. Poz. 243);
wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia – załącznik nr 5 do
SIWZ;
poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenie. W przypadku, gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego wskazane w wykazie usługi zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których
mowa w zdaniu powyżej.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp - załącznik nr 5 do SIWZ;
• aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 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 ofert;
• aktualne zaświadczenie z ZUS-u o braku zaległości w opłatach składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo, że Wykonawca uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego
(data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert);
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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 ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
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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 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):
•
prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ;
•
oryginał
pełnomocnictwa
(lub kserokopia potwierdzona
notarialnie)
potwierdzającego uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
Wykonawcy lub z przepisów prawa;
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 – 65 %
• Minimalna prędkość pobierania danych – 25 %
• Miesięczny limit transferu danych – 10 %
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://mops.bip.czestochowa.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, pok. nr 4.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 27.08.2014 r., godzina 11:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, pok. nr 10.
Data i miejsce otwarcia ofert: 27.08.2014 r., godzina 11:30 w sali nr 14.
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: nie
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
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