MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,

Tel.: 34 37 24 200, fax: 34 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290,
www.mops.czestochowa.um.gov.pl. mops@czestochowa.um.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych
warunków zamówienia:
http://mops.bip.czestochowa.pl
Częstochowa: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
stacjonarnej oraz usługi stałego dostępu do sieci Internet dla potrzeb Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
Numer ogłoszenia: 309048 - 2014 ; data zamieszczenia: 17.09.2014 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 usług
telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz usługi stałego dostępu do sieci
Internet dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii
stacjonarnej oraz usług stałego dostępu do Internetu dla potrzeb Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie. Usługi winny mieć charakter powszechny
i być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. –
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243). Szczegółowy opis przedmiotu
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zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający umożliwi
wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z Zamawiającym, w celu uzyskania wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do
przygotowania oferty. Zamawiający nie wymaga uczestnictwa w wizji lokalnej, jednakże
Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie przygotowania oferty bez jej dokonania.
II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, o wartości nie przekraczającej 20 %
zamówienia podstawowego polegających na:
• dokonywaniu zamówień dodatkowych linii telefonicznych, innych usług
telekomunikacyjnych związanych z przesyłaniem głosu oraz zarządzaniem
istniejącymi usługami w przypadku, gdy zostanie podyktowane to bezwzględną
potrzebą Zamawiającego wynikłą np. ze zmian organizacyjnych w strukturze
Zamawiającego, lub wzrostem wymagań technicznych niezależnych od
Zamawiającego, oraz innych uzasadnionych przyczyn o charakterze ekonomicznym;
• dokonywaniu zamówień dodatkowych usług świadczenia dostępu do Internetu bądź
zwiększenia/zwielokrotnienia przepustowości istniejących łączy w przypadku, gdy
zostanie podyktowane to bezwzględną potrzebą Zamawiającego wynikłą np.
ze zmian organizacyjnych w strukturze Zamawiającego lub zmian wymagań
technicznych wykorzystywanych systemów informatycznych niezależnych od
Zamawiającego oraz innych uzasadnionych przyczyn o charakterze ekonomicznym.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-1, 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:
24 miesiące
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
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III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

Warunek ten zostanie 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
•

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, że wykonał należycie
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej
jedną usługę telekomunikacyjną w zakresie zapewnienia dostępu do telefonii
stacjonarnej wraz z siecią Internet na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

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:
• aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wydany przez Prezesa UKE w trybie art.
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•
•
•

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 8 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;
oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenie.

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 6 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, wystawione nie
wcześniej 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;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
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;
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III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4):
• wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ;
• wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 3 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:
• najniższa cena
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: tak
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z uwzględnieniem
art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mogą one być związane ze
zmianami:
• terminów wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
• danych teleadresowych Stron,
• realizacji umowy przez Strony w przypadku wystąpienia siły wyższej (np.
katastrofy, klęski żywiołowej) skutkującej niemożliwością zrealizowania umowy
w sposób zgodny z jej postanowieniami,
• wysokości wynagrodzenia brutto poprzez zmianę stawki VAT w przypadku jej
ustawowej zmiany (kwota netto nie ulega zmianie).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://mops.bip.czestochowa.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa, pok. nr 4 (parter).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 02.10.2014 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: 02.10.2014 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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