
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.ozarowice.pl

Ożarowice: Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury sieci

szerokopasmowej Gminy Ożarowice

Numer ogłoszenia: 126484 - 2013; data zamieszczenia: 29.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ożarowice , ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, woj. śląskie, tel. 32 2857222,

faks 32 2845024.

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury sieci

szerokopasmowej Gminy Ożarowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje

realizację zadań Operatora Infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Gminy Ożarowice, wybudowanej w ramach

projektu: Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy

Ożarowice wraz z budową punktów PIAP współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2007-2013. Do zadań wykonawcy przedmiotu zamówienia będzie należało: - świadczenie usług Operatora

Infrastruktury, polegających na administrowaniu, zarządzeniu i serwisowaniu infrastrukturą sieci

szerokopasmowej, obejmującą swoim zasięgiem teren Gminy Ożarowice, a w szczególności: a) bieżące

monitorowanie infrastruktury i wykrywanie awarii. b) bieżąca analiza awarii i usterek infrastruktury sieciowej oraz

ich bieżące usuwanie (w ciągu maksymalnie 12 godzin), a w przypadku kiedy dotyczą uszkodzeń i awarii

urządzeń sieciowych objętych gwarancją, zgłaszanie i obsługa procedur gwarancyjno-serwisowych w imieniu

Zamawiającego. c) w przypadku braku możliwości naprawy lub usunięcia usterki w ciągu 12 godzi.n,

zapewnienie urządzeń zastępczych na czas naprawy w celu zachowania ciągłości pracy sieci d) sprawowanie

nadzoru nad prawidłową eksploatacją Sieci w tym: - kontrola wykorzystania zasobów, - archiwizacja systemu

plików, - kontrola zajętości przestrzeni pasma, - kontrola atrybutów związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa



systemu, - podejmowanie działań dla utrzymania pożądanego poziomu bezpieczeństwa. e) sporządzanie

okresowych raportów obciążenia infrastruktury sieciowej oraz łącz Internetowych, oraz opracowywanie planów i

procedur rozwojowych. f) aktualizacja oprogramowania urządzeń sieciowych, w tym aktualizacja firmwareów,

oraz wykonywanie updateów systemu bezpieczeństwa - zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń. g)

okresowa konserwacja elementów i urządzeń infrastruktury sieciowej. h) zapisywanie zdarzeń systemowych

(logowanie zdarzeń) i archiwizacja danych. i) prowadzenie i bieżąca aktualizacja dokumentacji technicznej.

Uwaga: Operator Infrastruktury będzie ponosił odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Sieci oraz

przestrzeganie poufności powierzonych informacji dotyczących Sieci. - świadczenie usług dostępu do Internetu

(dostarczenie łącza Internetowego): Dostawa symetrycznego łącza internetowego o prędkości co najmniej 50

Mbit/s do infrastruktury Gminnej Sieci Szerokopasmowej w Ożarowicach. Usługa świadczona będzie w postaci

łącza internetowego klasy operatorskiej zestawionego do jednego z węzłów rdzeniowych sieci (lokalizacje

węzłów rdzeniowych przedstawiono w tabeli poniżej) o następujących parametrach: - łącze powinno być

zestawione w technologii światłowodowej lub za pomocą radiolinii cyfrowej pracującej w licencjonowanym paśmie

radiowym, Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykorzystania radiolinii wykorzystujących nielicencjonowane

pasmo radiowe. - przepustowość łącza dostępu do Internetu nie mniejsza niż 50 Mb/s FDD, - brak limitu transferu

danych, - brak limitów i ograniczeń czasowych korzystania z usługi, - zapewnienie puli zewnętrznych adresów IP

w minimalnej ilości 32 (w ramach jednej klasy), Ponadto wykonawca w ramach usługi zapewni wszelkie

dodatkowe urządzenia, niezbędne do uruchomienia i świadczenia usługi - jeśli będą wymagane (np. router,

modemy, media konwertery itp.) - ponadto Operator Infrastruktury będzie zobowiązany do: a) uruchomienia

telefonicznego centrum serwisowego dla użytkowników sieci, działającego w godzinach od 8.00 - do 20.00 w dni

robocze, b) bieżąca pomoc i wsparcie Użytkowników sieci przez centrum serwisowe, c) prowadzenie

elektronicznej ewidencji zgłoszeń serwisowych, d) rejestracja i zarządzanie użytkownikami i usługami sieci, e)

opracowywanie w imieniu Zamawiającego wszelkiej niezbędnej dokumentacji do Urzędu Komunikacji

Elektronicznej, f) prowadzenie wszelkiej niezbędnej (lub wymaganej przepisami prawa) dokumentacji w zakresie

sieci szerokopasmowej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.22.00.00-3, 50.33.20.00-1, 71.31.60.00-6, 72.72.00.00-3,

72.40.00.00-4, 72.61.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4000 zł Wadium musi

obejmować cały okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa dnia 05.04.2013 r. o godz. 14:00

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu - poręczeniach bankowych



lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr

66, poz. 596 i nr 216, poz. 1824 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek

Zamawiającego Gmina Ożarowice Nr konta: 21 8467 0001 0000 2974 2000 0012 Bank Spółdzielczy

Świerklaniec z dopiskiem: Wadium - operator Ożarowice. Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty.

Wadium składane w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć u Skarbnika Gminy w pok. nr 7 Urzędu Gminy w

Ożarowicach, a kserokopia dokumentu powinna być złożona w ofercie. W treści wadium składanego w formie

innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać.

Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń,

o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, 2) w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli

wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego

na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

wykonawcy. Ponadto z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty

należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować

cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz można

złożyć łącznie z ofertą (ale w oddzielnej kopercie, by nie było na stale związane z ofertą) lub złożyć w siedzibie

Zamawiającego. Kserokopię tych dokumentów można dołączyć do oferty. Wadium wniesione przez jednego ze

wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w

pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek

zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres

związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzi się na przedłużenie

okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami w sytuacji określonej w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania

przedmiotu zamówienia polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej

dwóch zamówień, związanych z realizacją zadań operatora infrastruktury (wykonawczego),

polegających na administrowaniu, serwisowaniu i zarządzaniu infrastrukturą sieci szerokopasmowej,



zainstalowanej na terenie otwartym (co najmniej na obszarze Gminy), pracującej w technologii

bezprzewodowej WiMAX lub LTE składającej się z min. 4 stacji bazowych, - co najmniej jednego

zamówienia polegającego na dostarczeniu łącza Internetowego w technologii światłowodowej lub

radiolinią o przepustowości min. 50 Mb/s (symetrycznie), przez okres minimum jednego roku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem zespołu, składającego się minimum z trzech osób (w

tym lider), przy zachowaniu warunku, że jedna osoba może łączyć kilka funkcji z niżej wymienionych:

a)Lider zespołu - który posiada następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe, oraz co najmniej 3 lata

doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania realizacją przedsięwzięć teleinformatycznych o

wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN, b)Ekspert ds. technologii radiowych - który posiada

następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, min. 3 letnie doświadczenie zawodowe

oraz posiada certyfikat zawodowy wystawiony przez dowolnego producenta urządzeń radiowych

WiMAX lub LTE, c)Ekspert ds. systemów bezpieczeństwa - który posiada następujące kwalifikacje:

wykształcenie wyższe techniczne, min. 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz posiada certyfikat

zawodowy na poziomie zgodnym lub równoważnym z Cisco Certified Networking Associate, d)Ekspert

ds. systemów serwerowych - który posiada następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,

min. 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz posiada certyfikat zawodowy na poziomie zgodnym lub

równoważnym z Microsoft Certified Professional, e)Ekspert ds. telekomunikacji - posiadający

uprawnienia budowlane o specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń wydane na podstawie

ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) Wykonawca musi udokumentować posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w

wysokości co najmniej 200000 zł. b) Zobowiązanie wykonawcy - w przypadku złożenia

najkorzystniejszej oferty do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 400000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 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 do 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;

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

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  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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy i potwierdzenie wniesienia wadium

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.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie: a) terminu

wykonania, w przypadku: - zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie o którym mowa

w § 3 umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie

budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie. - gdy zajdzie konieczność wykonania usług dodatkowych

niedających się przewidzieć na etapie sporządzania oferty. b) w zakresie zmiany osób uprawnionych do realizacji

zamówienia. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i

uzasadnieniem proponowanej zmiany. W przypadku określonym w § 9 ust. 2 pkt b) Wykonawca zobowiązany



będzie do zaproponowania osoby legitymującej się uprawnieniami spełniającymi wymogi określone dla tych

osób, celem uzyskania akceptacji ze strony zamawiającego. Zmiana postanowień zawartej umowy może

nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.ozarowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ożarowice ul.

Dworcowa 15 42-625 Ożarowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2013

godzina 14:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15 42-625 Ożarowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 05.05.2013.

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


