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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów , ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel.

015 8642014, faks 015 8643261.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszow.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 usługi dostępu do sieci Internet

oraz świadczenie usługi zarządzania siecią.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotowe zamówienie

obejmuje świadczenie usługi dostępu do sieci Internet oraz świadczenie usługi zarządzania siecią, na

które składa się: 1) Zamawiający wymaga zapewnienia łącza symetrycznego do sieci Internet

o przepustowości min 150/150 Mbps z gwarantowaną przepływnością, realizowaną w dwóch osobno

limitowanych grupach: a) 100Mb/s realizowane do Urzędu Miasta i Gminy Staszów, b) 50Mb/s pozostałe

Jednostki określone w załączniku nr 1 do Umowy, podzielone równomiernie. 2) Wykonawca

zobowiązany jest do zapewnienia gwarancyjnego czasu dostępności łącza (SLA ang. Service Level

Agreement) na poziomie co najmniej 99,2 % w skali miesiąca, straty pakietów max 1%, czas reakcji na

awarię nie dłużej niż 2 godziny, czas usunięcia awarii nie dłużej niż 12 godzin. 3) W ramach Umowy

Wykonawca zapewni Zamawiającemu przestrzeń 16 publicznych adresów sieciowych oraz ich

prawidłowy routing. 4) Wykonawca zapewni wewnętrzną przestrzeń adresową oraz odpowiedni routing

umożliwiający bezpośrednią komunikację pomiędzy poszczególnymi węzłami utworzonej sieci. Adresy
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przydzielone poszczególnym węzłom, jak również wszelkie zmiany tej adresacji przekazywane będą

niezwłocznie Zamawiającemu. 5) Lokalizacja łącza: Staszów, ul. Opatowska 31, pomieszczenie

serwerowni w budynku UMiG. Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania łącza w innym punkcie

sieci światłowodowej należącej do Gminy Staszów, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody od

Zamawiającego. 6) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie wykonać przyłączenie do sieci

należącej do Gminy Staszów, za pomocą którego będzie realizowany ruch dla każdego urządzenia

w sieci. 7) W ramach zapewnienia transferu jednostkom podległym Zamawiający zobowiązuje

Wykonawcę do wykorzystania infrastruktury światłowodowej należącej do Gminy Staszów w jak

najszerszym zakresie. 8) Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, uruchomienie i obsługę

łącza. Wykonawca samodzielnie uzyska ewentualne pozwolenia, o ile będą wymagane, oraz dokona

niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza. 9) Zamawiający nie narzuca w ramach

niniejszego postępowania żadnych technologii wykonania łącza. 10) Wykonawca może stosować

dowolne rozwiązania techniczne, o ile zapewnią one poprawną i nieprzerwaną realizację transmisji

o określonych powyżej parametrach, są zgodne z przyjętymi normami technicznymi oraz

uwarunkowaniami prawnymi. 11) Wykonawca winien dostarczyć oświadczenie, że posiada możliwości

techniczne dla uruchomienia łącza w oferowanej przepustowości i lokalizacji. 12) W ramach umowy

Wykonawca zapewni łącze backupowe zabezpieczające przyłączone jednostki przed utratą dostępu do

światowej sieci Internet w przypadku awarii łącza podstawowego. Przepustowość łącza backupowego

min. 50% zadeklarowanej przepustowości wymienionej w pkt. 1 lit. a i b. 13) Każda przerwa w dostępie

musi być zgłaszana Zamawiającemu. Przerwy planowane (np. konserwacja urządzeń) muszą być

zgłaszane Zamawiającemu minimum 48 godzin przed zaistnieniem przerwy. 14) W ramach umowy

Wykonawca zapewni usługę zarządzania posiadaną przez Zamawiającego siecią (sieć światłowodowa,

switch CISCO Catalyst 6504-E oraz inne urządzenia pośrednie wykorzystywane w procesie

dostarczania przedmiotu Zamówienia). Przez zarządzanie siecią Zamawiający rozumie m.in.: -

przyłączanie i odłączanie Jednostek od sieci w porozumieniu z Zamawiającym, - dokonywanie zmian w

przydziale przepustowości dla poszczególnych Jednostek, - dostosowywanie konfiguracji będącego w

posiadaniu Zamawiającego switcha Cisco Catalyst 6504E do warunków umowy, - administrowanie

poszczególnymi warstwami sieci, - utrzymanie infrastruktury sieci w stanie zapewniającym sprawną

realizację postanowień umowy, - prowadzenie monitoringu umożliwiającego wykrywanie występujących

zagrożeń oraz nieprawidłowości w działaniu sieci, - utrzymywanie dyżuru w celu przyjmowania zgłoszeń

awarii. 15) Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy regulamin świadczenia

usług w sieci uwzględniający żądane przez Zamawiającego parametry łącza. 16) Zamawiający

dopuszcza możliwość zmiany prędkości łącza, rozszerzenie liczby przyłączonych punktów końcowych

oraz zmianę przydzielonego pasma dla poszczególnych punktów końcowych w przypadku, gdy

zapotrzebowanie na pasmo przesyłowe po stronie Zamawiającego ulegnie zmianie w związku
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z realizowanymi przez niego zadaniami statutowymi. Zmiany te wymagają sporządzenia aneksu do

umowy pod rygorem nieważności. 17) W ramach sieci wewnętrznej Gminy Staszów prędkość przesyłu

pomiędzy poszczególnymi węzłami (punktami końcowymi) powinna odbywać się bez innych niż

wynikające z fizycznych możliwości używanego sprzętu ograniczeń prędkości. 18) Nie spełnianie przez

łącze internetowe parametrów określonych przedmiotem zamówienia (tj. prędkości łącza dla

poszczególnych jednostek, średniego opóźnienia, strat pakietów) traktowane będzie, jako awaria. 19)

Wykonawca w trakcie trwania Umowy zobowiązuje się nie ograniczać przepustowości, nie blokować

samodzielnie żadnych portów ani usług działających w sieci Internet, jak również w sieci Zamawiającego

realizowanej w ramach Umowy, chyba, że z sieci Zamawiającego nastąpiło naruszenie zasad jej

użytkowania, które może zakłócać funkcjonowanie całej sieci operatora. 20) Wszelkie blokady

i ograniczenia nakładane na przedmiot Umowy muszą uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego pod

rygorem nie wywiązywania się Wykonawcy z zapisów Umowy. Nałożenie ograniczenia bądź blokady bez

zgody Zamawiającego skutkować będzie naliczeniem kar jak za zwłokę w usunięciu awarii,

wymienionych w §7 ust.1 pkt 1 lit. c) Umowy. Kary te naliczane będą od dnia, w którym nałożone zostało

ograniczenie lub blokada. Blokady i ograniczenia mogą być nałożone tylko w przypadku braku płatności

za, co najmniej dwa okresy rozliczeniowe. 21) Zamawiający przewiduje możliwość dzierżawy

niewykorzystanych włókien światłowodowych. 2. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. 3. Termin

wykonania zamówienia: od 15.06.2012 r. do 30.06.2013 r.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4, 72.31.50.00-6, 72.41.10.00-4.

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: 30.06.2013.

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

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
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prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny

spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3

ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga

należytego wykonania a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 usługi obejmującej

świadczenie dostępu do Internetu przez okres min. 12 miesięcy. Na potwierdzenie spełniania

niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub

dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że

łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie

złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg

formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie dysponowania odpowiednim

potencjałem technicznym. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając
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zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub 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:

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

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
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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)

- Wypełniony formularz oferty - Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych

podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, - Pełnomocnictwo,

określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - Pełnomocnictwo do

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących

wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty

wykonawców występujących wspólnie: Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć

oddzielnie oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1

ustawy, wskazane w pkt.III.4) i pkt III.5) niniejszego ogłoszenia i w SIWZ Wykonawcy występujący

wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w niniejszym pkt ogłoszenia i w

SIWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

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 Umowy mogą być dokonywane jedynie w sposób zgodny z przepisami Ustawy Prawo

Zamówień Publicznych (art. 144) i mogą być wprowadzane w związku z realizacją przez Zamawiającego

zadań statutowych. Dopuszcza się następujące zmiany Umowy: a) zmiany zapotrzebowania na
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wykorzystywaną przepustowość, b) zmiany ilości przyłączonych węzłów, c) zmiany przydziału szerokości

pasma dla poszczególnych węzłów sieci. 2. Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga zgody obu

stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Wykonawca nie może dokonać cesji praw

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.bip.staszow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy

w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31, pokój 307.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

24.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Opatowska

31, sekretariat-pok.104.

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 dotyczy.

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

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?oglosze...
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