Projekt „Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice” jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.cewice.pl/zamowienia

Cewice: Dostawa sygnału internetowego do Beneficjentów
Ostatecznych oraz punktów koordynacyjnych w ramach projektu
pt.: Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców
Gminy Cewice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa
Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności
gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion)
Numer ogłoszenia: 63908 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy , ul. W. Witosa 16,
84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cewice.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sygnału internetowego do
Beneficjentów Ostatecznych oraz punktów koordynacyjnych w ramach projektu pt.: Ograniczenie
wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka 8 Oś Priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności
gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia
obejmuje dostawę sygnału Internetowego przez okres 24 miesięcy do: 1. 100 gospodarstw
domowych z terenu Gminy Cewice (w każdym z gospodarstw znajduje się jeden komputer
zainstalowany w ramach innego postępowania przetargowego). 2. 3 punktów koordynacyjnych
zlokalizowanych w: Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich w Siemirowicach, Gminnej
Bibliotece Publicznej w Cewicach, Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Maszewie Lęborskim..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4, 72.31.80.00-7, 32.42.00.00-3.
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: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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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
o
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie uprawnień do
wykonywania działalności telekomunikacyjnej w zakresie świadczenia usług
telekomunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). Ocena spełniania
warunku na podstawie oświadczeń lub dokumentó złożonych wraz z ofertą na zasadzie
spełnia nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 w zw. z art. 44 ustawy na
zasadzie spełnia nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił dysponowanie infrastrukturą
zapewniającą objęcie sygnałem internetowym wszystkich miejscowości objętych
projektem na terenie gminy Cewice. Ocena spełniania na podstawie oświadczeń lub
dokumentów złożonych wraz z ofertą na zasadzie spełnia nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 w zw. z art. 44 ustawy na
zasadzie spełnia nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający wymaga aby Wykonawca znajdował się w sytuacji finansowej i
ekonomicznej gwarantującej wykonanie zamówienia, tzn. posiadał ubezpieczenie OC w
zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
100 000,00 zł. Ocena spełniania na podstawie oświadczeń lub dokumentów złożonych
wraz z ofertą na zasadzie spełnia nie spełnia.
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 narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

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

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
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Każda oferta musi zawierać: a) formularz oferty ; b) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy ; c)
oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy d) stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy upoważnienie
do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty; e) w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia dokument ustanawiający
Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; f) wykaz nadajników sygnału
Internetowego lub innych technologii g) wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcy h) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swoich zasobów do
dyspozycji - jeżeli dotyczy i) zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Jeżeli
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy PZP
Zamawiający żąda aby: 1) dokumenty wymagane odnośnie potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust 1 ustawy zostały złożone wspólnie przez
Wykonawców, zaś odnośnie spełniania warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust 1 ustawy osobno przez każdego Wykonawcę; 2) w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia. Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne
określenie postępowania, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy
każdego z nich; 3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem; W
stosunku do Wykonawców zagranicznych wymaga się złożenia powyższych dokumentów w języku
polskim lub z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty lub oświadczenia zostały
złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Jeżeli
Wykonawca wykazując spełnianie warunków posiadania wiedzy i doświadczenia, potencjału
technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, polega na
zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
winien 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 wykonaniu
zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie
warunku znajdowania się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia polega na
zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
winien przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których
podmiot ten posiada rachunek potwierdzającej zdolność kredytową w odniesieniu do tych
podmiotów, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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
1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z
zachowaniem formy pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 144 ustawy z dnia 29
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stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.). 2.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian istotnych postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zdarzeń
losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, w następujących okolicznościach: 1) Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 2) Gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie
następstwem zmian wprowadzonych w Umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca
stroną, w szczególności instytucją Wdrażającą / Pośredniczącą II stopnia, a także innymi
instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia, w
szczególności zmiana terminu zakończenia przedmiotu zamówienia wynikająca ze zmiany
harmonogramu wniosku z zastrzeżeniem, że łączny okres realizacji zamówienia nie może
przekroczyć 24 miesięcy. 3) Gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub wytycznych i
zaleceń Instytucji Wdrażającej / Pośredniczącej II stopnia. 4) Gdy wystąpią obiektywne przeszkody
uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów. 3. Zamawiający dokona zmian
zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,
gdy: 1) Zaistnieje przerwa w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
zaistnieją inne przyczyny zewnętrzne niezależne od stron Umowy, w szczególności zdarzenia siły
wyższej, wywołane przez czynniki zewnętrzne, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie
zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania
przedmiotu zamówienia o okres odpowiadający okresowi zaistniałej przerwy. Za siłę wyższą uważa
się zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. 2) W sytuacji
opóźnienia otrzymania środków finansowych z Instytucji Wdrażającej /Instytucji Pośredniczącej II
stopnia na finansowanie przedmiotu zamówienia zmianie ulegnie termin płatności określony w § 6
pkt. 1 Umowy o czas opóźnienia w przekazaniu środków finansowych Zamawiającemu. 4. Strony
dopuszczają możliwość zmiany lokalizacji świadczenia usługi w przypadku zmiany lub
przeprowadzki Beneficjenta Ostatecznego Projektu. Liczba zmian lokalizacji będzie zależna od
liczby zmiany lub przeprowadzki Beneficjentów Ostatecznych Projektu. 5. Warunki zmian: a)
inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego b) uzasadnienie zmian - prawidłowa
realizacja przedmiotu umowy, c) forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności 6. Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej
umowie uwzględniający warunki zmiany umowy określone w SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.bip.cewice.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY
UL. W.WITOSA 16 84-312 CEWICE POKÓJ NR 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.02.2013 godzina 11:00, miejsce: URZĄD GMINY UL. W.WITOSA 16 84-312 CEWICE POKÓJ
NR 6.
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: Projekt pt.: Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy
Cewice jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka..
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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