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UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg
Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa:

Gmina Miejsce Piastowe

Adres pocztowy:

ul.Dukielska 14

Miejscowość:

Miejsce Piastowe

Kraj:

Polska

Punkt
kontaktowy:
Osoba do
kontaktów:

Dorota Mosoń-Pyter

E-mail:

dmpyter@miejscepiastowe.pl

Kod
pocztowy:

38-430

Tel.:

+48 134353012

Faks:

+48 134353012

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.miejscepiastowe.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III
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I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,
w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny

Ogólne usługi publiczne

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Środowisko

Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne (proszę określić):

Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak

nie
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe”
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)
a) Roboty budowlane
Wykonanie

b) Dostawy
Kupno

Zaprojektowanie i wykonanie

Dzierżawa

Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Najem

c) Usługi
Kategoria usługi: nr
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy 2004/18/
WE)

Leasing
Połączenie powyższych
form

Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce
realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług

Gmina Miejsce Piastowe
Kod NUTS PL323
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba
LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej:
Okres w latach:

lub miesiącach:

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT:
LUB Zakres: między

Waluta:
a

Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Zadanie I : Wybudowanie infrastruktury technicznej na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego.
Szczegóły w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis ogólny
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania według modelu zaprojektuj, wybuduj , eksploatuj . W wyniku
realizacji zadnia przez wykonawcę wybudowana zostanie infrastruktura umożliwiająca dostęp do Internetu.
Charakterystyczne parametry określające zakres projektu z kosztorysu projektu. Ilość masztów, elementów
infrastruktury dostępowej: 10 Ilość komputerów stacjonarnych wraz podłączeniem do Internetu : 150 Ilość
komputerów przenośnych wraz z podłączeniem do Internetu : 25 Ilość przeprowadzonych szkoleń : 1
Ilość dokonanych adaptacji pomieszczeń : 1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dysponuje nieruchomościami, na których zainstalowane zostaną maszty będące podstawą
infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do Internetu. Będą to budynki szkół podstawowych, filii
biblioteki gminnej oraz świetlicach Gminnych Ośrodków Kultury. Maszty zainstalowane mają zostać na dachach
tych budynków, bez ingerencji w konstrukcję budynków. Adaptacja pomieszczenia na serwerownię : Polegać
będzie na zainstalowaniu klimatyzacji, modernizacji sieci elektrycznej w celu dostosowania do przewidywanych
obciążeń związanych z funkcjonowaniem serwerów oraz zapewnienia bezpieczeństwa ich funkcjonowania,
wymianę drzwi wejściowych na antywłamaniowe i przeciwpożarowe zgodne z odpowiednimi normami, wymianę
okien na antywłamaniowe. Serwerownia znajdować się będzie w Zespole Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym
i stanowić będzie Centrum Zarządzania powstałą siecią dostępu do Internetu .
Zadanie II : Dostawa 175 szt. komputerów- szczegóły w Załączniku Nr 2 do SIWZ
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegająca na : dostarczeniu komputerów (150 szt. dla
gospodarstw domowych, oraz 25 szt. dla 9 jednostek Urzędu Gminy), (w zestawie z komputerami wymagany
jest pakiet oprogramowania antywirusowego i biurowego). Uruchomienie i konfiguracja komputerów oraz
oprogramowania. Modernizacja komputerów. Serwis komputerów. Ubezpieczenie komputerów.
Zadanie III : Przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i Internetu - szczegóły w
Załączniku nr 3 do SIWZ
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla
150 gospodarstw domowych, które wezmą udział w projekcie. Z każdego gospodarstwa przeszkolone będą po 2
osoby - łącznie 300 osób. Szkolenia odbywać się będą w małych grupach - maksymalnie 10 osób. Każda grupa
szkolona będzie przez 1 dzień w zakresie podstaw obsługi komputera i Internetu. Usługa obejmuje organizację
cateringu, zapewnieniem sali szkoleniowej, materiałów dydaktycznych i sprzętu komputerowego, w ramach
projektu.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

32412110

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak

nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)
tak

nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak

nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
Zaprojektowanie, wykonanie oraz administracja szerokopasmowej sieci bezprzewodowej Internetu na terenie
Gminy Miejsce Piastowe. Dostawa 175 szt. komputerów. Szkolenie w obsłudze komputerów i Internetu
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między

Waluta:

a

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach:
lub dniach:
(od udzielenia zamówienia)
Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy):

lub Zakres: między

a

Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach:
lub dniach:
(od udzielenia zamówienia)

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach:

lub dniach: 180

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie

(dd/mm/rrrr)

(od udzielenia zamówienia)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Wadium : 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotyvh)
Informacja na temat wadium:
Zasady dotyczące wadium reguluje Art. 45 i 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Dowód wniesienia wadium winien być dołączony do oferty stanowiąc jego załącznik.
Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu (wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 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).
Informacja na temat gwarancji : Wymagana 12-miesięczna gwarancja na wszystkie zadania przedmiotu
zamówienia.
III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
30 dniowy termin płatności zgodnie z prawidłowo wystawioną przez wykonawcę fakturą VAT.
Rozliczenia będą dokonywane w PLN.
Fakturę VAT, wykonawca wystawia na podstawie protokółu zdawczo – odbiorczego wykonania całego zamówienia
lub po akceptacji zamawiającego, na wniosek wykonawcy na podstawie protokółu zdawczo – odbiorczego części
przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 4 i 5 do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do tej ustawy. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania warunków :
Wykonawca musi spełniać warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Na potwierdzenie wykonawca ma obowiązek złożyć :
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych. (składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie)
2) Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
Zamawiającego w zakresie ich jakości oraz stosowania środków zarządzania środowiskiem :
3) Wymagane dokumenty :
Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
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III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
1) Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w (jeżeli dotyczy):
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia. Warunek ten zostanie
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż znajduje się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia poprzez posiadanie środków
finansowych lub zdolności kredytowej do bieżącego
finansowania zadania na kwotę nie niższą niż
1.500.000,00 PLN
2) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia o
wartości nie niższej niż wartość złożonej oferty brutto.
Wymagane dokumenty :
1.Informacja
banku
lub
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada
rachunek,
potwierdzającej
wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2.Opłacona polisa, a w przypadku jej braku
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
Wykonawca musi wykazać się :
A) Następującą wiedzą i doświadczeniem:
1. Co najmniej dwa zamówienia obejmujące
zaprojektowanie, budowę (instalację oraz konfigurację)
sieci bezprzewodowej w technologii WLAN (WiFi),
składającej się z minimum 20 punktów dostępowych,
zarządzanych przez system lub kontroler sieci
bezprzewodowej o wartości minimum 700 000 zł brutto
każde.
2. Jedno zamówienie w zakresie dostawy łącz
internetowych (w technologii światłowodowej, lub za
pomocą radiolinii cyfrowej) przez okres minimum 1
roku i o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto
(rocznie).
3.
Jedno
zamówienie
polegające
na
świadczeniu usług związanych z serwisowaniem,
zarządzaniem i administracją, bezprzewodową siecią
szerokopasmową przez okres minimum 1 roku.
4. Co najmniej jedno zamówienie w zakresie
dostawy sprzętu komputerowego : Wymagana co
najmniej jedna dostawa komputerów w ilości 175 szt.
jednorazowo.
Wymagane dokumenty (wzór informacji określa
Załącznik Nr 8 do SIWZ) :

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
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1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
B) Dysponowaniem odpowiednimi kadrami Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował
osobami posiadającymi następujące kwalifikacje :
1.
Osoby
posiadające
minimum
dwuletnie
doświadczenie w instalacji systemów radiowych,
posiadające uprawnienia do pracy na wysokości i w
polu mikrofalowym – minimum 2 osoby.
2.
Kierownik
Budowy
w
specjalności
telekomunikacyjnej bez ograniczeń oraz do kierowania
robotami budowlanymi związanymi z obiektem
budowlanym w zakresie telekomunikacji wraz z
infrastrukturą telekomunikacyjną.
3. Uprawnienia SEP do 1 KVA, lub uprawnienia
równoważne - minimum1 osoba.
4. Co najmniej dwiema osobami, posiadającymi
certyfikaty zawodowe w zakresie oferowanej
technologii urządzeń aktywnych sieci ( inżynierów
systemowych)
na
poziomie
zgodnym
lub
równoważnym z Cisco Certified Networking Associate.
5. Co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje
w zakresie administracji serwerów sieciowych na
poziomie zgodnym lub równoważnym z Microsoft
Certified Professional.
Uwaga : Zamawiający nie dopuszcza posiadania ww.
certyfikatów przez tylko jedną osobę.
Wykonawca uzyska wymagane prawem pozwolenie
na budowę umożliwiającą wybudowanie sieci będącej
przedmiotem zamówienia.
6. Wykonawca zapewni do realizacji zadania szkolenia
co najmniej 2 trenerów posiadających wykształcenie
wyższe oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
o tematyce obsługi komputera i Internetu. Trener
ten musi posiadać międzynarodowy certyfikat treneraegzaminatora ECDL potwierdzający wysoki poziom
świadczenia takich usług.
Wymagane dokumenty (wzór informacji określa
Załącznik Nr 9 do SIWZ) :
Oświadczenie na temat wielkości średniego
rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub
robót budowlanych oraz liczebności personelu
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kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie.
1)
Wykaz
osób,
które
będą
uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia zgodnie z powyższymi
specjalizacjami, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
2) Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy
Na potwierdzenie, wykonawca ma obowiązek złożyć :
(poniższe oświadczenia i dokumenty składają wszyscy
wykonawcy występujący wspólnie)
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (wzór
określa Załącznik Nr 7 do SIWZ),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia,
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,
4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych
lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
5) aktualną informację 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 ofert,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.9 ustawy,
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wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
Zasady składania dokumentów
(Szczegółowe zasady składania dokumentów określa
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)
1. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
składa
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 ustawy, oraz dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości,
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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o
zamówienie,
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b tej ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający
żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów następujących dokumentów :
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 tej ustawy,
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia,
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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 ofert,
d)
aktualnego
zaświadczenia
właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 ofert,
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega
na zdolnościach finansowych innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b tej ustawy,
wymaga się przedłożenia informacji z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
której ten podmiot posiada rachunek, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową tego podmiotu, wystawionej nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
5. W przypadku wykonawców występujących wspólnie
należy spełnić następujące warunki. Wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione
przez tych wykonawców w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej przez nich oryginalnymi podpisami.
6. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których
mowa w wyżej wymienionych punktach 2 i 3, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
7. Wykonawca może korzystać w realizacji zamówienia
z podwykonawcy. W takiej sytuacji wykonawca musi
złożyć oświadczenie informujące o tym fakcie z
podaniem zakresu prac jaki zamierza powierzyć
podwykonawcy.
8. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak

nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi
tak

nie
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna

Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak

nie

Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców Informacje
Dodatkowe
Negocjacyjna przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców
LUB Przewidywana minimalna liczba

a , jeżeli właściwe, maksymalna liczba

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert
tak

nie
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IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))
Najniższa cena
LUB
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą
lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag
nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w
dokumencie opisowym
Kryteria

Waga

Kryteria

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Waga

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak

nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
BFP.271.2.1.2011r.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak

nie

Jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:

z dnia

(dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 15/07/2011 (dd/mm/rrrr)

Godzina: 10:00

Dokumenty odpłatne
tak

nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe):
Warunki i sposób płatności:

Waluta:
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 15/07/2011 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:
(dd/mm/rrrr)
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
ES CS DA DE ET EL EN FR IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL FI

SV BG GA RO

inny:
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do:
(dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach:

LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/07/2011 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 10:15
Miejsce (jeżeli dotyczy): Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe - sala narad
(pokój. 209) POLSKA
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak

nie
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak
nie
Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

tak
nie
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie realizowane jest w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków własnych Zamawiającego
Nazwa działania programu operacyjnego : Działanie POIG 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion. Tytuł projektu : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień
Publicznych

Adres pocztowy:

ul. Postępu 17a

Miejscowość:

Warszawa

Kod
pocztowy:

02-676

Kraj:

Polska

Tel.:

+48 224587801

E-mail:

uzp@uzp.gov.pl

Faks:

+48 224587700

Adres internetowy (URL):

http://uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa:

-

Adres pocztowy:
Miejscowość:

-

Kod
pocztowy:

Kraj:

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Informacje na temat zasad i terminów składania odwołań, można uzyskać w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych – Rozdział 2 oraz w Krajowej Izbie Odwoławczej (informacje : www.uzp.gov.pl), w
punkt kontaktowy.
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa:

rajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień
Publicznych

Adres pocztowy:

ul. Postępu 17 a

Miejscowość:

Warszawa

Kod
pocztowy:

02-676

Kraj:

Polska

Tel.:

+48 224587801

E-mail:

uzp@uzp.gov.pl

Faks:

+48 224587700

Adres internetowy (URL):

http://uzp.gov.pl

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
03/06/2011 (dd/mm/rrrr)
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Formularz standardowy 2 — PL

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe”
ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt kontaktowy:

Tel.:

Osoba do kontaktów:
E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):
II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt kontaktowy:

Tel.:

Osoba do kontaktów:
E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):
III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt kontaktowy:

Tel.:

Osoba do kontaktów:
E-mail:
Adres internetowy (URL):

Faks:
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Formularz standardowy 2 — PL

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe”
ZAŁĄCZNIK B (1)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr NAZWA
1) KRÓTKI OPIS
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między

Waluta:

a

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:

lub dniach:

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie

(dd/mm/rrrr)

(od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

