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Ogłoszenie nr 500226167-N-2018 z dnia 20-09-2018 r.
Gmina Ornontowice: Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Ornontowice dla 45 gospodarstw
domowych i 2 jednostek podległych Zamawiającemu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion w Gminie Ornontowice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś
priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – część III.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ornontowice Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 601671-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Ornontowice, Krajowy numer identyfikacyjny 27625775900000, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, woj.
śląskie, państwo Polska, tel. 323 306 222, e-mail zp@ornontowice.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.bip.ornontowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Ornontowice dla 45 gospodarstw domowych i 2
jednostek podległych Zamawiającemu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie
Ornontowice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo
Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
– część III.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZWBZP.271.00014.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Ornontowice dla 45
gospodarstw domowych i 2 jednostek podległych Zamawiającemu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – część III. 1. Dostawa sygnału internetowego, uruchomienie i świadczenie usługi w
okresie od 01.10.2018 r. do 30.04.2021 r. 2. Parametry dla połączenia: - szybkość transmisji do komputera klienta minimum
25Mbit/s, - szybkość transmisji od komputera klienta minimum 5Mbit/s, - stały zewnętrzny adres IP. 3. W ramach I części

20.09.2018, 10:54

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/ed1f89e0-e5f8-45e3-8c65-056eb6...

realizacji projektu wykonany został montaż wszystkich elementów koniecznych do uruchomienia sygnału internetowego (m.in.
okablowanie, korytka, urządzenia aktywne). W przypadku braku możliwości wykorzystania obecnie zainstalowanych urządzeń
oraz konfiguracji połączenia u beneficjentów projektu należy skalkulować wszystkie niezbędne elementy w cenie
abonamentowej. Właścicielem urządzeń jest Gmina Ornontowice, która użyczyła je beneficjentom projektu. Uwagi: - Wykaz
punktów adresowych beneficjentów projektu wraz z wykazem urządzeń aktywnych obejmuje lokalizacje na terenie Ornontowic
z podaniem tylko ulicy. Powyższy wykaz zostanie uzupełniony na podstawie umowy powierzenia danych osobowych z
Wykonawcą, z którym zostanie podpisana umowa na świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy
Ornontowice. - Należy mieć na uwadze, iż od 01.09.2017 r., zgodnie z reformą oświaty, Gimnazjum im. Noblistów Polskich w
Ornontowicach zostało włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej tj. do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego niemniej
jednak w Zespole Szkolno – Przedszkolnym znajdują się dwa punkty (sale komputerowe wyposażone w komputery z
niniejszego projektu) do których należy świadczyć usługę stałego dostępu do sieci Internet. - Należy mieć na uwadze, iż w
przypadku rezygnacji uczestnika z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice”
podana przez Wykonawcę cena, zapisana w umowie zostanie proporcjonalnie obniżona w stosunku do ceny oferowanej. Jeżeli
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła, a także normy
aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zachowania
przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego
przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: uwzględniony w
zadaniu podstawowym. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum jednej osoby, której
zostaną powierzone czynności związane z świadczeniem usługi dostępu do sieci Internet.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72400000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 70569.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: G-NET T.Serwatka W. Rakoniewski Sp. jawna
Email wykonawcy: bok@multiplay.pl
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 175
Kod pocztowy: 43-178
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Miejscowość: Ornontowice
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 72912.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 72912.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 72912.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA
Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z
przepisami.

20.09.2018, 10:54

