Choszczno: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w
Choszcznie i jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno
Numer ogłoszenia: 335737 - 2010; data zamieszczenia: 24.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Choszczno , ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, woj.
zachodniopomorskie, tel. 095 7659300, faks 095 7659306.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.choszczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telefonii
stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie i jednostek organizacyjnych Gminy
Choszczno.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od dnia podpisania
umowy do dnia 27 maja 2011 r. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług
telekomunikacyjnych za pomocą: 1) 35 linii PSTN: w lokalizacjach podanych w załączniku
nr 6 - wykaz usług, 2) 7 linie ISDN 2B+D - w lokalizacjach podanych w załączniku nr 6 wykaz usług, 3) 1 linii ISDN PRA 15B+D - w lokalizacjach podanych w załączniku nr 6 wykaz usług, 4) dostępów do Internetu w ilości, lokalizacjach i o parametrach podanych w
załączniku nr 6 - wykaz usług. 3. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi zgodnie z
harmonogramem prac przygotowawczych stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Terminy
podawane w harmonogramie należy ująć w dniach - tygodniach od daty podpisania umowy.
W harmonogramie należy przedstawić: 1) Harmonogram czasowy czynności podejmowanych
w ramach prac przygotowawczych w tym takich jak np. a) złożenie wniosku o przeniesienie
numerów (jeżeli ofertę składa inny wykonawca niż dotychczasowy operator
telekomunikacyjny), b) termin przeniesienia numerów (jeżeli ofertę składa inny wykonawca
niż dotychczasowy operator telekomunikacyjny), c) data przeprowadzenia wstępnych testów
mających za zadanie sprawdzenie, czy doprowadzono do pełnej integracji pomiędzy
urządzeniami oferowanymi przez Wykonawcę a urządzeniami Zamawiającego tj. posiadaną
centralą telefoniczną oraz urządzeniami końcowymi (aparaty telefoniczne, faksowe
znajdujące się na stanowiskach pracy osób zatrudnionych przez Zamawiającego), d)
dopełnienie przez wykonawcę innych formalności niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia, 2) sposób świadczenia usługi tj. sposoby, metody połączeń pomiędzy
poszczególnymi lokalizacjami, podanie urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usługi.

UWAGA. Zamawiający wymaga by struktura sieci utworzona przez Wykonawcę nie była
scentralizowana, tj. np. utworzona w oparciu o jeden centralny węzeł, z którego następnie
dokonuje się rozdziału połączeń. Sieć winna mieć charakter rozproszony (dostęp w kilku
lokalizacjach), co ma zabezpieczyć Zamawiającego przed awarią sieci na skutek awarii
jednego węzła (np. brak zasilania). 4. Wykonawca jest zobowiązany do dopełnienia wszelkich
formalności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie upoważnienia
udzielonego przez Zamawiającego. 5. Zamawiający zakłada możliwość rezygnacji ze
świadczenia przez Wykonawcę usług dostępu do Internetu oraz z części innych usług -w
trakcie obowiązywania umowy (nie więcej niż 10% z ogólnej liczby numerów) np. z uwagi na
zmianę rozmieszczenia wydziałów Urzędu Miejskiego w Choszcznie lub jednostek
organizacyjnych Gminy Choszczno bądź zmniejszenie zapotrzebowania na poszczególne
usługi w związku z innymi zmianami o charakterze organizacyjnymi przeprowadzanymi w
Urzędzie Miejskim czy jednostkach organizacyjnych Gminy. 6. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty związane z przeniesieniem oraz aktywacją numerów abonenckich, a także
związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wykonania tego procesu oraz
uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. 7. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych
kosztów związanych z zachowaniem numerów telefonów dotychczas wykorzystywanych i
utrzymywaniem łącza, serwisowania urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, a
niezbędnych do świadczenia usługi oraz kosztów związanych z dostosowaniem swojej
infrastruktury telekomunikacyjnej, o ile zajdzie taka potrzeba w związku z realizacją usług na
rzecz Zamawiającego. 8. Zamawiający nie będzie ponosił opłat początkowych z tytułu
uruchomienia nowych usług jak np. ISDN PRA 15B+D, ISDN 2B+D 9. Przedmiot
zamówienia obejmuje także korzystanie przez Wykonawcę usługi z centrali telefonicznej
(parametry centrali podano w załączniku Nr 6) znajdującej się w Urzędzie Miejskim w
Choszcznie. Centrala jest dzierżawiona przez Zamawiającego od Telekomunikacji Polskiej
SA..Umowę dzierżawy centrali zawarto do dnia 27 maja 2011 r. 10. Systemy
telekomunikacyjne muszą posiadać certyfikaty jakości ISO 9001 i świadectwo kwalifikacji
Unii Europejskiej. 11. Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia numerów telefonów
dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego bez przerw w pracy pomiędzy
urządzeniami końcowymi Zamawiającego oraz zachowanie dotychczasowego zakresu
numeracji z zastrzeżeniem przestrzegania zasad określonych w ustawie Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Przeniesienie, o którym
mowa w poprzednim zdaniu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przerwy
w pracy pomiędzy urządzeniami końcowymi Zamawiającego związane z przeniesieniem
numerów nie mogą wystąpić w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni powszednie. 12.
Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić w kalkulacji wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia w tym np. pokrycie kar za zerwanie umów. 13.Świadczenie usług
telekomunikacyjnych będzie obejmowało: 1) połączenia lokalne, 2) połączenia
międzystrefowe, 3) połączenia do sieci komórkowych, 4) połączenia międzynarodowe, 5)
zapewnienie transmisji dla faksu, 6) połączenia pozostałe (połączenia do biura numerów,
teleinformatyczne, itp.) 7) połączenia bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia
pomocy posiadających numery skrócone tj: 112, 999, 998, 997, 994, 992, 993, 991, 986, 985,
984, 8) automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 0-800;0-801;0-804; linie informacyjne
191XX;193XX;195XX; 9) przekierowanie połączeń. 10) prezentacja numeru itp. 11)
bezpłatną całodobową możliwość telefonicznej obsługi klientów. 12) automatyczny wybór
numeru prefiksu operatora. 13) usługi faksowe. 14) blokadę połączeń na 0700 - 0709 oraz
0300 900 900 oraz inne numery zaliczane do taryf specjalnych. 14.Usługi nie mogą być
świadczone z użyciem technologii alternatywnych np. przez Internet, technologią VOIP. 15.
W ramach wynagrodzenia wskazanego w ofercie, Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 1)
świadczenia usług w systemie naliczania sekundowego, 2) bezpłatnych połączeń pomiędzy

wszystkimi numerami Zamawiającego, 3) braku opłaty za niezrealizowane połączenia, 4)
braku opłaty za rozpoczęcie połączeń, 5) sporządzania i dostarczania na życzenie
Zamawiającemu bezpłatnych szczegółowych wykazów realizowanych połączeń z linii
miejskich w formie elektronicznej na uzgodniony wcześniej adres e-mail, za dany okres
rozliczeniowy, ew. udostępnienie wykazu bieżących i archiwalnych połączeń poprzez strony
www, 6) Dokonania konfiguracji centrali cyfrowej telefonów systemowych Urzędzie
Miejskim 7) Dokonania instalacji i konfiguracji bramek GSM które są własnością Urzędu
Miejskiego i funkcjonują na dzień dzisiejszy, 8) Skonfigurowania centrali zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego i pod nadzorem jego przedstawicieli, 9) Zapewnienia
połączenia pomiędzy centralą a użytkownikami końcowymi (aparatami telefonicznymi
znajdującymi się na stanowiskach pracy), 10) Zapewnienia połączenia pomiędzy stroną
stacyjną a użytkownikami końcowymi, 11) Zsynchronizowania działania urządzeń
Wykonawcy i Zamawiającego, wchodzących w skład systemu łączności, 12)
Przeprowadzenia wstępnych testów przed przeniesieniem numerów telefonicznych. Celem
przeprowadzenia wstępnych testów jest stwierdzenie pełnej integracji pomiędzy urządzeniami
oferowanymi przez wykonawcę, a urządzeniem Zamawiającego tj. posiadaną centralą
telefonicznymi oraz urządzeniami końcowymi (aparaty telefoniczne, faksowe znajdujące się
na stanowiskach pracy osób zatrudnionych przez Zamawiającego). W trakcie testów będzie
weryfikowana konfiguracja urządzeń Wykonawcy i Zamawiającego w celu stwierdzenia
prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń (np. przekazywanie sygnałów za
pośrednictwem urządzeń Wykonawcy i Zamawiającego w sposób zapewniający łączność
telefoniczną pomiędzy urządzeniami końcowymi). Negatywny wynik przeprowadzonych
testów może być podstawą do wstrzymania przeniesienia numerów i odstąpienia od umowy.
13) Przeprowadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego testów końcowych,
potwierdzających sprawne funkcjonowanie systemu łączności, umożliwiającego
wykonywanie za pośrednictwem Wykonawcy połączeń wychodzących z wszystkich urządzeń
użytkowników końcowych oraz przyjmowanie połączeń przychodzących do urządzeń
końcowych. Podpisania protokołu odbioru, potwierdzającego techniczną możliwość
wykonywania usług zgodnie z warunkami określonymi w umowie, 14) Przeprowadzenia
testów przed uruchomieniem centrali telefonicznej. Celem przeprowadzenia wstępnych
testów jest stwierdzenie pełnej integracji pomiędzy urządzeniami oferowanymi przez
wykonawcę a urządzeniami zamawiającego tj. posiadaną centralą telefoniczną i oraz
urządzeniami końcowymi (aparaty telefoniczne, faksowe znajdujące się na stanowiskach
pracy osób zatrudnionych przez Zamawiającego). W trakcie testów będzie weryfikowana
konfiguracja urządzeń Wykonawcy i Zamawiającego w celu stwierdzenia prawidłowego
funkcjonowania wszystkich urządzeń (np. przekazywanie sygnałów za pośrednictwem
urządzeń Wykonawcy i Zamawiającego w sposób zapewniający łączność telefoniczną
pomiędzy urządzeniami końcowymi). Negatywny wynik przeprowadzonych testów może być
podstawą do wstrzymania uruchomienia centrali i odstąpienia od umowy. 15)
Przeprowadzenie testów, o których mowa w poprzednim pkt nie może nastąpić później niż 14
dni przed datą planowanego uruchomienia centrali (§ 2 ust. 2 projektu umowy). 16)
Zapewnienia możliwości bezpośredniego wybierania numerów wewnętrznych linii
Zamawiającego, objętych niniejszą umową, 17) Zainicjowania systemu taryfikacji i programu
bilingowego zgodnie ze stawkami operatora, 18) Bieżącą aktualizację programu
taryfikacyjnego, zarówno pod względem najnowszej wersji oprogramowania, jak i stawek za
połączenia telefoniczne, 19) Przeprowadzenia na koszt wykonawcy szkolenia dla trzech
przedstawicieli Zamawiającego w zakresie administrowania centralami w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym. Na potwierdzenie uczestniczenia w szkoleniu zostanie
wystawiony certyfikat 20) Przeprowadzenia na koszt wykonawcy szkolenia dla
użytkowników telefonów systemowych oraz zestawów sekretarsko-dyrektorskich w siedzibie

Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 21) Podłączenia strony stacyjnej
przełącznicy do strony liniowej (krosowanie), 22) Wyrażenia zgody na administrowanie
dzierżawioną centralą przez przedstawicieli Zamawiającego przez cały okres obowiązywania
umowy, 23) Dokonania na koszt Wykonawcy demontażu dzierżawionych urządzeń po
zakończeniu wykonywania umowy - wg harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym. 16.
Przedmiot zamówienia obejmuje także bezpłatne, okresowe przeglądy stanu technicznego
pracy dostarczanych łączy centrali oraz sprawdzanie parametrów łączy poprzez ich pomiary i
usuwanie usterek. 17. Przedmiot zamówienia obejmuje też bezpłatną pomoc techniczną
związaną ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych po zgłoszeniu przez Zamawiającego.
18. W momencie rozpoczęcia realizacji zamówienia Wykonawca musi dysponować centrum
zgłaszania problemów ze strony klientów (customer service) działającym 24 godziny na dobę
przez 7 dni w tygodniu z czasem odpowiedzi do klienta nie dłuższym niż 1 godzina i czasem
reakcji nie dłuższym niż 2 godziny oraz wsparciem inżynierów z aktualnymi certyfikatami
producenta oferowanego systemu. Centrum musi posiadać procedury gwarantujące
rozwiązanie bardziej złożonych problemów. 19. Zamawiający wymaga przedstawienia co
najmniej trzech osób z ww certyfikatami na etapie poprzedzającym zawarcie umowy.
Przedstawienie takich osób jest warunkiem zawarcia umowy. Obowiązkiem wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie przedstawienie ww osób w
terminie wskazanym przez Zamawiającego jednak nie dłuższym niż 7 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wynikach postępowania. Nie wywiązanie się z powyższego obowiązku
będzie równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy, którym mowa w art. 94 ust. 3
ustawy. 20. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przez okres trwania umowy
serwisu na następujących warunkach: 1) Reakcja w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia
awarii, przywrócenie funkcjonalności systemu w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia awarii.
2) Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą telefoniczną za pomocą telefonu stacjonarnego
lub komórkowego i potwierdzone zostanie nadaniem numeru zgłoszenia. Zamawiający
dopuszcza także zgłaszanie awarii za pośrednictwem faxu lub pocztą elektroniczną. 21.
Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z istniejącym
systemem telekomunikacyjnym u Zamawiającego celem uwzględnienia wszystkich
czynników mających wpływ na realizację zamówienia. 24. Wymagane jest, aby Wykonawca
w momencie uruchomienia systemu zainicjował system taryfikacji i program bilingowy
zgodnie z aktualnymi stawkami operatora i na bieżąco informował Zamawiającego o
zmianach. 25. Wszystkie oferowane urządzania muszą posiadać Deklarację Zgodności i być
dopuszczone do obrotu na rynku w Unii Europejskiej. 26. Wykonawca zapewni bezpłatne
eliminowanie usterek i nieprawidłowości w pracy łączy i centrali oraz bezpłatne usuwanie
awarii. 27. Cena ofertowa musi obejmować całkowite koszty, jakie poniesie Zamawiający w
związku z realizacją kontraktu w okresie miesięcznym. Do kalkulacji kosztów połączeń
należy przyjąć następującą konfigurację połączeń, oraz ich czas. Zamawiający informuje, że
w 2009 roku średnia liczba połączeń miesięcznie przedstawiała się następująco: 1) połączenia
lokalne i strefowe: 54h 13m47 s, 2) połączenia międzystrefowe: 27h 55m58 s, 3) połączenia
międzynarodowe: 0h 10m28 s, 4) połączenia do sieci komórkowych: 47h43 m 28 s. 28. W
przypadku pojawienia się korzystniejszej ogólnie dostępnej oferty Wykonawcy na usługi
objęte opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo do skorzystania z niej
poprzez dostosowanie postanowień umowy do aktualnej oferty Wykonawcy. 29. W okresie
obowiązywania umowy Wykonawca nie może dokonać zmiany cen podanych w formularzu
cenowym załączonym do oferty skutkujących podwyższeniem opłat. 30. Rozpoczęcie
realizacji usługi w terminie późniejszym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy może skutkować
odstąpieniem od umowy. 31. Wszelkie prace związane ze zmianą operatora muszą być
prowadzone po godzinach urzędowania Urzędu tj. od godziny 15.30 do godziny 7.30 oraz w
dni wolne od pracy. 32. Zamawiający informuje, że w trakcie obowiązywania umowy

możliwa jest zmiana lokalizacji. W związku z powyższym wykonawca musi być
przygotowany do przeniesienia linii telefonicznych z dotychczasowej lokalizacji do nowej
lokalizacji. Z tytułu ewentualnego przeniesienia linii telefonicznych w związku ze zmianą
lokalizacji obiektów Zamawiającego nie będą ponoszone żadne dodatkowe opłaty..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w wysokości do 20 % wartości zamówienia
podstawowego. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia uzupełniającego
możliwość zwiększenia ilości łaczy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
27.05.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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
Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, tj. został wpisany do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, wydawanego na podstawie art. 10 ust. 1 albo 224 ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 64 i nast.
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykonuje lub wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy usługi, odpowiadającą swoim rodzajem i
wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia. Przez usługę
odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
rozumie się świadczenie usług telefonii stacjonarnej o wartości co najmniej
300.000 zł brutto przy wykorzystaniu minimum 1 traktów ISDN typu PRA
(15B+D) oraz cyfrowej centrali abonenckiej o pojemności nie mniejszej niż
120 NN.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia z aktualnymi certyfikatami przyznanymi przez producenta
systemu do aktualnie obowiązującej najnowszej wersji systemu łączności
proponowanego przez Wykonawcę.Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający wymaga by wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia
byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, związanej z przedmiotem zamówienia.Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

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 spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
•

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 albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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

•

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 dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

•

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

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•

aktualny odpis z właściwego rejestru, 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 wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.

•

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców do
oferty winni załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23
ust. 2 ustawy PZP, tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają, oświadczenia lub
dokumenty o których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ wedle swojego uznania:
łącznie albo osobno. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że
osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie
gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób
określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi
być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub
notariusza.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
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
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć: ł) zmiany terminu, o którym mowa w § 1 ust. 3
umowy, 2) zmiany postanowień harmonogramu prac przygotowawczych, 3) zwiększenia
liczby linii telefonicznych lub łącz teleinformatycznych wykorzystywanych do świadczenia
usługi w liczbie nie większej niż 40 linii i 5 łącz, 4) zmiany central dzierżawionych od
Wykonawcy, w sytuacji gdy z przyczyn technicznych, niezależnych od wykonawcy centrale
zaoferowane w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy nie będą nadawały się do
dalszego wykorzystania. W takim przypadku wykonawca zaoferuje zamienne centrale,
których parametry techniczne nie będą gorsze niż parametry centrali wskazanych w ofercie
składanej w postępowaniu przetargowym, 5) zmiany terminu uruchomienia central, o którym
mowa w § 2 ust. 2 umowy, 6) zmniejszenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy w
przypadku pojawienia się korzystniejszej ogólnie dostępnej oferty Wykonawcy na usługi
objęte przedmiotem niniejszej umowy. 4. Strony dopuszczają także możliwość zmian
redakcyjnych umowy, oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w
rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron
wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy, a także zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na
wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotuumowy bądź zwiększających
użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne
zmiany redakcyjne weryfikujące dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe
dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem
wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede
wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z
punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 5. Wszelkie zmiany wprowadzane do
niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z
obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 Prawa zamówień publicznych
oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.choszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 03.12.2010 godzina 10:00, miejsce: kancelaria ogólna Urzędu Miejskiego w
Choszcznie, ul. Wolności 24,73-200 Choszczno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

