Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków

Zp.271.8.2017

Gmina Fałków

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu
dla gospodarstw domowych w ramach trwałości projektu pn.:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków”

realizowanego w zakresie Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIncluson”,
osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

ZATWIERDZAM

Fałków, dnia 7 września 2017 r.
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I. Zamawiający
Nazwa zamawiającego:
GMINA FAŁKÓW,
Adres zamawiającego:
ul. Zamkowa 1A
Kod Miejscowość:
26-260 Fałków
Telefon:
44-7873535
Faks:
44-7873535
Adres strony internetowej: www.falkow.asi.pl; www.bip.falkow.pl
Adres poczty elektronicznej: gmina.falkow@wp.pl
Godziny urzędowania:
07:00 – 15:00
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą”
oraz aktów wykonawczych ustawy. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają
przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
2. Zamówienie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy,
o szacunkowej wartości zamówienia, która nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
1) Biuletyn Zamówień Publicznych
2) strona internetowa Zamawiającego: www.falkow.asi.pl i www.bip.falkow.pl
3) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla gospodarstw domowych w ramach
trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków”
2. Rodzaj zamówienia: usługi.
3. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
CPV:
72.40.00.00- 4- usługi internetowe
72.41.10.00 – 4 – dostawcy usług internetowych (ISP)
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostaw dostępu do szerokopasmowego Internetu dla
150 gospodarstw domowych (150 stacjonarnych zestawów komputerowych) znajdujących się w
miejscu zamieszkania osób prywatnych wyłonionych w postępowaniu rekrutacyjnym w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków, realizowanego w zakresie Działania 8.3
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eIncluson”, osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo
informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013 - do dnia 30.11.2020r celem zachowania trwałości Projektu. Wszelkie
oprogramowanie oraz urządzenia służące do uruchomienia łącz internetowych, są własnością
wykonawcy, który użycza je na czas wykonania przedmiotu umowy. Opłata za użyczenie/dzierżawę
zostanie uwzględniona w opłacie abonamentowej. Po okresie realizowania przedmiotu zamówienia,
sprzęt i oprogramowanie zostanie zwrócone Wykonawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z listą lokalizacji instalacji łącz internetowych
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
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UWAGA:
Na podstawie art. 29 ust 3a oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a ustawy Zamawiający wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) bezpośredni kontakt z Zamawiającym oraz beneficjentami ostatecznymi (usługa help – desk).
Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Zamawiającemu informacje o
zatrudnieniu osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w formie oświadczenia – zał
nr 8 do SIWZ
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę,
zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi prace. W tym celu Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu lub kopii umów zawartych
przez Wykonawcę z pracownikami będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę.
Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w terminie do 20 dnia miesiąca następującego
po zakończonym kwartale Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie dopełnienia
przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy).
Każdy kolejny dzień opóźnienia skutkował będzie naliczeniem kary umownej w wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę.
IV.

Termin wykonania zamówienia

Uruchomienie usługi we wszystkich lokalizacjach: do 1 listopada 2017r.
Wymagany termin realizacji zamówienia: data zakończenia: do 30.11.2020 r.

V.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli jest wpisany do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, zgodnie z wymogami określonymi ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm).
b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
Określenie warunków: nie wymagane
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: będzie posiadać kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia tj. zrealizował w
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okresie ostatnich trzech lat, lub realizuje obecnie usługi stałego dostępu do Internetu dla minimum 150
lokalizacji rozproszonych geograficznie w okresie minimum 12 miesięcy, o parametrach łącza
porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia (oświadczenie w załączniku nr 7 do SIWZ).
2. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z regułą (spełnia – nie
spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.
VII niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki
Wykonawca spełnił.
VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek określonych w art. 24
ust. 5 ustawy.
VII.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), oraz
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ).
2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU

NA

WEZWANIE

ZAMAWIAJĄCEGO

W

CELU

POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Zamawiający korzystając z art. 24 aa ustawy dokona najpierw oceny złożonych ofert, a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP - W
ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt ustawy.
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1. Koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (Odpis zaświadczenia o
wpisie do rejestru działalności telekomunikacyjnej).
2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 określających czy te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
5. INNE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:
Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji:
1)
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
2)
podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla
której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
VIII.
przekazywania oświadczeń i dokumentów
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują
pisemnie na wskazany w Rozdziale I SIWZ adres. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w
dokumentów oraz informacji faksem, drogą elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich
potwierdzenia pisemnie. Wymaga się, aby e-mail zawierał „zeskanowaną” treść zapytania
opatrzoną podpisem upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w formacie PDF), dodatkowo
zaś w wersji umożliwiającej edycję.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest Paweł Pękala, tel: 44
7873535, email: gmina.falkow@wp.pl
1.

IX.

Wymagania dotyczące wadium

Oferta nie wymaga zabezpieczenia w postaci wadium.
X.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
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XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób
czytelny.
4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę lub osoby
podpisujące ofertę.
5. Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów złożonych w
ramach oferty.
6. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7. Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu
znajduje się w Rozdziale VII SIWZ.
8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta winna
być zaadresowana na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ i opatrzona nazwą,
dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:
„Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla gospodarstw domowych w ramach
trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków”
Nie otwierać przed 22.09.2017 r. godz. 10:15„
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
oferty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
11. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. W przypadku
dołączenia do oferty kopii bądź kserokopii dokumentu, każda zapisana strona musi być potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie
mogą one być udostępniane.
1) Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie
cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
3) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one
udostępnione innym uczestnikom postępowania.
4) Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy).
13. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ do dnia 22 września
2017 r. do godz. 10:00.
2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno
zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22 września 2017 r. o godzinie 10:15 w siedzibie
Zamawiającego w sali konferencyjnej, 2 piętro
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy oraz adres Wykonawców, także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
oraz innych kryteriów oceny ofert.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów
wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach oraz innych kryteriów oceny ofert
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.

2.
3.
4.
5.

XIV.

Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając pełny zakres zamówienia określony w opisie
przedmiotu zamówienia. Wszelkie oprogramowanie oraz urządzenia służące do uruchomienia
łącz internetowych, są własnością wykonawcy, który użycza je na czas wykonania przedmiotu
umowy. Opłata za użyczenie/dzierżawę zostanie uwzględniona w opłacie abonamentowej. Po
okresie realizowania przedmiotu zamówienia, sprzęt i oprogramowanie zostanie zwrócone
Wykonawcy
Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z
SIWZ.
Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku za 1 miesiąc świadczenia usługi oraz za cały
okres realizacji zadania (37 miesięcy)
Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.
Opis kryteriów, ich znaczenie i sposób dokonania oceny ofert, którymi Zamawiający
będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Przy ocenie i wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena – 60% (pkt)
2) czas reakcji na awarię w dostawie usługi – 40% (pkt)
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów łącznie uzyskanych
w poszczególnych kryteriach, zgodnie z poniższymi wyliczeniami:
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1) cena oferty:
najniższa cena oferty
punkty w kryterium cena = ----------------------------------- × 60
cena oferty badanej
2) czas reakcji na awarię w dostawie usługi: ocena dokonana będzie na podstawie informacji
zawartych w formularzu ofertowym, przy założeniu iż maksymalny czas reakcji i naprawy awarii nie
może być dłuższy niż 96 godziny (4 doby) od zgłoszenia.
Za czas reakcji i usunięcie usterki wynoszący:
do 96h – 1 pkt; do 84h – 2 pkt; do 72h – 3 pkt; do 60h – 4 pkt, do 48h – 5 pkt; do 36h – 6 pkt; do
24h– 7 pkt; do 18h– 8 pkt; do 12h - 9pkt; do 6h – 10pkt
liczba punktów oferty badanej
punkty w kryterium czas reakcji na awarię w dostawie usługi = -------------------------------- × 40
największa liczba punków

XV.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w
art. 94 ustawy.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
XVI.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku 5 do SIWZ.
2. Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian przedmiotowej umowy, takich jak:
1) Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z
art. 144 ustawy pzp.
2) Zamawiający przewiduje wprowadzenie do umowy następujących zmian:
a. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej z wybranym wykonawcą umowy w sytuacji,
gdy zaistnieje konieczność dopasowania terminów wykonania zamówienia w sytuacji wystąpienia siły
wyższej, zdarzeń nieprzewidywalnych lub w sytuacji przesunięcia z winy Zamawiającego (w tym
przedłużających się procedur prawnych).
b. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia:
- w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług;
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- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
c. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej z wybranym wykonawcą umowy w sytuacji,
gdy zaistnieje konieczność dopasowania terminów wykonania zamówienia określonych w § 2 pkt 2
umowy w sytuacjach losowych.
d. Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:
− okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego. Przez wystąpienie
zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia
nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego:
− wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac
objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
- zmiany w wyniku okoliczności o charakterze organizacyjnym, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć na etapie podpisywania umowy, w szczególności: kwestie związane z dostawą sprzętu do
uczestników projektu i jego instalacją oraz podłączeniem Internetu.
e. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w przypadku wystąpienia następującej okoliczności:
gdy zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy będzie wynikać ze zmian w obowiązujących
przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
f. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawiesić wykonanie umowy w przypadku odstąpienia od
realizacji całej lub części umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko
za wykonaną część umowy. Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o zawieszeniu wykonania
całości lub części umowy, a następnie wprowadza zmiany do treści umowy.
g. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany parametrów technicznych sprzętu, w przypadkach, gdy
proponowane rozwiązania są lepsze od tych, jakie zostały przewidziane w umowie i opisie przedmiotu
umowy, jeśli nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
h. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą,
Pośredniczącą przy wdrażaniu POIG, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa
mogą wpływać na realizację zamówienia;
i. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej
lub Instytucji Pośredniczącej,
3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu w terminie do końca realizacji umowy.
XVIII. Podwykonawstwo

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i sposób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi.
3. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w pkt 1
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, w
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
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4. Wykonawca składa oświadczenie, że nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
XIX.

Inne informacje

1. Zamawiający:
1) nie dopuszcza składania ofert częściowych,
2) nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
4) nie przewiduje aukcji elektronicznej,
5) nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3
ustawy,
6) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
7) nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski,
8) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
9) wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia -zgodnie z art. 29 ust. 3a,
10) przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

XX.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
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otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy.
10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. W sprawach nie uregulowanych w rozdziale XX w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy.
XXI.

Załączniki

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Formularz oferty przetargowej.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.
5. Wzór umowy
6. Oświadczenie Wykonawcy o grupie kapitałowej.
7. Wykaz usług wykonanych.
8. Oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę
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Załącznik Nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Jeżeli w poniższym opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent
czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające
parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie
oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i użytkowych.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostaw dostępu do szerokopasmowego Internetu
dla 150 gospodarstw domowych (150 stacjonarnych zestawów komputerowych) znajdujących się w
miejscu zamieszkania osób prywatnych wyłonionych w postępowaniu rekrutacyjnym w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków - do dnia 30.11.2020r. Prace
instalacyjne i uruchomienie usługi we wszystkich 150 lokalizacjach do dnia 01.11.2017r. Okres
trwania umowy = 37 miesięcy. Zapewnienie dostępu do Internetu będącego przedmiotem zamówienia
niniejszego postepowania jest wynikiem obowiązkowej trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków”
2.2. Gwarantowana przepustowość dostępu do sieci Internet musi wynosić co najmniej:
Gospodarstwa domowe - Pobieranie (download) -minimum/punkt- Do 3,0 Mb/s
Gospodarstwa domowe - Wysyłanie (upload) -minimum/punkt - Do 0,5 Mb/s
Wykonawca może zaoferować lepsze parametry połączenia.
Czas jednorazowej sesji-brak
Limit transferu danych- brak
Zamawiający uzna że parametry łącza spełniają wymagania i podpisze protokół odbioru łącza
internetowego, jeśli prędkość łącza wskazana przez aplikacje lub portale internetowe do jej pomiaru
(np. www.speedtest.pl) wskażą prędkość łącza na poziomie min. 75% wartości prędkości wymaganych
(download 3,0Mb/s; upload 0,5Mb/s)
2.3. Zamawiający dopuszcza uruchomienie dostępu do Internetu w technologii przewodowej lub niżej
wymienionej technologii bezprzewodowej: WiMax, LMDS, Wi-Fi, GSM/EDGE, CDMA,
UMTS/HSDPA, LTE.
2.4. Zamawiający zastrzega, że w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwe technicznie
zapewnienie dostępu do Internetu oferowaną przez Wykonawcę technologią, za zgodą Zamawiającego
możliwe będzie zapewnienie dostępu do Internetu w innej technologii. Zmiana technologii nie może
wystąpić w ilości większej niż 25% wszystkich lokalizacji instalacji Internetu. Przy zmianie
technologii dostępu do Internetu, Zamawiający dopuszcza zapewnienie dostępu do Internetu o
niższych parametrach, tj. download do 1Mb/s; upload do 0,25 Mb/s. Zamawiający w tym przypadku
uzna że parametry łącza spełniają wymagania i podpisze protokół odbioru łącza internetowego, jeśli
prędkość łącza wskazana przez aplikacje lub portale internetowe do jej pomiaru (np.
www.speedtest.pl) wskażą prędkość łącza na poziomie min. 75% wartości prędkości wymaganych
(download 1,0Mb/s; upload 0,25Mb/s)
2.5. Wszelkie prace konfiguracyjne i instalacyjne wykonuje Wykonawca. Ponadto w przypadku, gdy
dodatkowe urządzenia niezbędne do zapewnienia dostępu do Internetu wymagają ich zamontowania w
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budynku lub na budynku, ich montaż wykona Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
Oprogramowanie oraz wszelkie urządzenia służące do uruchomienia łącz internetowych, są
własnością wykonawcy, który użycza je na czas wykonania przedmiotu umowy. Opłata za
użyczenie/dzierżawa powinna zostać uwzględniona w opłacie abonamentowej. Po okresie
realizowania przedmiotu zamówienia, sprzęt i oprogramowanie zostanie zwrócone Wykonawcy
2.6. Sprzęt do odbioru Internetu musi być połączony z komputerem użytkownika końcowego
przewodem Lan za pomocą gniazda sieci Ethernet (RJ45) lub bezprzewodowo –WiFi. Komputery w
lokalizacjach (Dell Optiplex 3020SSF) posiadają karty sieciowe LAN oraz kartę sieci bezprzewodowej
WiFi. Zainstalowane oprogramowanie operacyjne to Windows 8 64Bit PL
2.7. Nie dopuszcza się pogorszenia parametrów transmisji danych przy połączeniach z Internetem za
wyjątkiem działania „siły wyższej". Parametry mogą być niższe jedynie przy pogorszeniu warunków
niezależnych od Wykonawcy.
2.8. Zamawiający wymaga blokowania dodatkowych usług typu SMS, połączeń Głosowych na
aktywnych kartach i innych, które generują dodatkowe koszty większe niż określone w treści umowy.
Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił tych kosztów.
2.9. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca musi zapewnić:
1) Doprowadzenie sygnału internetowego do 150 komputerów w miejscu ich użytkowania
wskazanego przez Zawiadamiającego od daty instalacji i uruchomienia dostępu do Internetu w
miejscach docelowych do 30.11.2020 r.
2) Telefoniczny serwis techniczny (Call Center) - możliwość zgłoszenia awarii przez 12 godzin na
dobę od 8.00 do 20.00 od poniedziałku do soboty
3) 24 godzinny czas reakcji na awarię po zgłoszeniu przez Zamawiającego oraz 48 godzin czas
powiadomienia Zamawiającego o podjętych działaniach w sytuacji awaryjnej. Warunki naprawy
sprzętu regulują warunki określone w karcie gwarancyjnej producenta.
4) Uruchomienie usługi we wszystkich 150 lokalizacjach w terminie do: 01.11.2017r
5) Okres trwania umowy 37 miesięcy
2.10. Wszystkie miejsca docelowe, do których należy dostarczyć Internet znajdują się na terenie
Gminy Fałków. Wykaz lokalizacji łącz internetowych załączony jest poniżej.
2.11. Zamawiający zastrzega sobie zmianę Beneficjentów ostatecznych, a co za tym idzie konieczność
przeniesienia komputera wraz z Internetem. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do
przeniesienia instalacji Internetu w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce jedynie w przypadku
zmiany Beneficjentów ostatecznych Projektu, na skutek ich śmierci, rezygnacji lub wykluczenia z
Projektu
2.12. Dostęp do Internetu będzie wykorzystywany do celów niekomercyjnych.
2.13. Płatność za montaż i dostawę sygnału internetowego zostanie uregulowana z chwilą
uruchomienia dostępu do Internetu we wszystkich 150 lokalizacjach, które będą potwierdzone
protokołem odbioru.
2.13 Usługa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i
instrukcji.
Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.
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Wykaz lokalizacji łącz internetowych
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Razem

Miejscowość
Budy
Czermno
Czermno Kolonia
Dobry Widok
Fałków
Gustawów
Olszamowice
Pląskowice
Skórnice
Smyków
Stanisławów
Starzechowice D.
Starzechowice G.
Studzieniec
Sulborowice
Sułków
Turowice
Wąsosz
Wola Szkucka
Zbójno

Liczba lokalizacji łącz internetowych w
poszczególnych miejscowościach
7
13
8
2
41
7
13
3
10
3
2
6
3
3
5
1
6
9
7
1
150
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Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:

............................................................................................................

Siedziba:

....................................................................................................................
....................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej:

................................................

Numer telefonu:

...……......................................

Numer faksu:

…....…. ...................................

Numer NIP:

................................................

Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Świadczenie usługi dostępu do
szerokopasmowego Internetu dla gospodarstw domowych w ramach trwałości projektu pn.:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków”
Numer sprawy: Znak: Zp.271.8.2017 oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:
1.

Cena oferty
Cena brutto wraz z podatkiem VAT za każdy jeden miesiąc świadczenia usługi wynosi........................... zł x 37
miesięcy = ……………………zł brutto za całość zamówienia ( słownie za całość………………………..zł)

2. Zapewniamy czas reakcji na awarię w dostawie usługi i usunięcie usterki, nie dłuższy niż ….….. godzin
(należy wybrać: 96h – 1 pkt; do 84h – 2 pkt; do 72h – 3 pkt; do 60h – 4 pkt, do 48h – 5 pkt; do 36h – 6 pkt; do 24h– 7 pkt; do 18h–
8 pkt; do 12h - 9pkt; do 6h – 10pkt. W przypadku braku deklaracji Zamawiający przyjmie max wymagany czas, tj.96h)

3. Termin realizacji:
a) Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu dla 150 Beneficjentów
Ostatecznych (BO) oraz uruchomienie dostępu do Internetu dla BO do 01.11.2017 r.
b) Usługa wsparcia technicznego od 01.11.2017 r. do 30.11.2020 r.
c) Zapewnienie dostępu do Internetu dla BO i od 01.11.2017 do 30.11.2020 r.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od upływu terminu
składania ofert.
6. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.
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7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z wymaganiami i warunkami opisanymi przez
Zamawiającego w SIWZ i jej załącznikach.
8. Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp oświadczamy, że wybór oferty nie będzie prowadził / będzie
prowadził* (skreślić niepotrzebne) do powstania u Zamawiającego dodatkowego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca, zgodnie z art.91 ust. 3a ustawy Pzp,
informuje Zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku:
Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

1.

………………………………….

……………………………

Zastrzeżenie wykonawcy:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ................................................ .......... .......... .......... ..........
Inne informacje wykonawcy:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ................................................ .......... .......... .......... ..........
informacje na temat podwykonawców
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ................................................ .......... .......... .......... ..........
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1/ .................................................................................
2/ .................................................................................
3/ .................................................................................
4/ .................................................................................
5/ .................................................................................
6/ .................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ...............................................................................
Numer telefonu: ……………………………………………..

..................................…, dn. .....................

……..............................................................
Podpis osoby/ób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................…
Adres Wykonawcy ..........................................................................................
O ŚWIAD C ZE N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla
gospodarstw domowych w ramach trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Fałków”, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164) oświadczamy że, na dzień składania oferty
spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
Jednocześnie informujemy, że:
zamierzamy* /nie zamierzamy/* powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom i
poniżej zamieszczamy informacje o podwykonawcach*
…................................................................................................................................................................
....................................................................………………………………................................…..
(Nazwa i adres podmiotu (podwykonawcy), określenie części zamówienia)

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

r.

..................……….....................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................…
Adres Wykonawcy ..........................................................................................

O ŚWIAD C ZE N I E
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla
gospodarstw domowych w ramach trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Fałków”
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy.

Miejscowość, data

pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli firmy

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ………… ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………….…………………………………………

Miejscowość, data

pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli firmy

3. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………
…………………………………………………………………..………………………………………...
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość, data

pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli firmy
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Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków

Załącznik Nr 5
Projekt umowy
UMOWA NR…..2017
Zawarta w Fałkowie, w dniu……………………………… pomiędzy:
Gminą Fałków, z siedzibą w Fałkowie, ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków
którą reprezentuje:
1.
…………………….. – ……………………………….., przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani
Bogumiły Wyciszkiewicz
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanymi
dalej „Stronami” o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1.
Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
2.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla
150 gospodarstw domowych wytypowanych w ramach trwałości projektu, pn. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków” realizowanego przez Gminę Fałków w ramach Programu
Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – e-lnclusion, na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Znak: Zp.271.8.2017
§2
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca
zobowiązuje się do Dostarczenia Internetu w 150 gospodarstwach domowych zgodnie z ofertą
stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy.
2. Przedmiotem niniejszej umowy zwanej dalej „Umową" jest:
a. Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu dla 150
Beneficjentów Ostatecznych (BO) oraz uruchomienie dostępu do Internetu dla BO w terminie do
01.11.2017 r.
b. Usługa wsparcia technicznego rozpocznie się od 01.11.2017 i będzie trwała do 30.11.2020 r.
c. Zapewnienie dostępu do Internetu dla BO w okresie od 01.11.2017 i będzie trwała do 30.11.2020 r.
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie zgodnym i w sposób zgodny z szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ (Załącznik nr 1 do SIWZ), który stanowi załącznik
nr 2 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy
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§3
REALIZACJA I TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i profesjonalnego wykonania przedmiotu Umowy, z
należytą starannością, zgodnie z treścią udzielonego zamówienia i przepisami prawa.
2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim doświadczeniem, przygotowaniem, środkami
rzeczowymi i zasobami ludzkimi pozwalającymi prawidłowo – w tym zgodnie z przyjętymi terminami
– wykonać przedmiot Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie:
a. uruchomienie usługi we wszystkich 150 lokalizacjach do 01.11.2017 r.
b. świadczenie usługi dostępu do internetu do 30.11.2020r
§4
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Odbiór poszczególnych elementów przedmiotu umowy nastąpi pomiędzy Stronami, na podstawie
150 częściowych protokołów odbioru pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po każdym
wykonanym uruchomieniu usługi.
2. Protokół odbioru częściowego (wymienionego w § 4 pkt 1) będzie podpisany przez obie Strony
Umowy w dniu uruchomienia i sprawdzenia poprawności wykonanej usługi. Zamawiający przed
podpisaniem protokołu odbioru częściowego może sprawdzić parametry łącza internetowego za
pomocą ogólnodostępnych aplikacji.
3. Dokonanie ostatecznego odbioru dostaw i usług bez stwierdzenia wad, stanowi podstawę do
wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę i/lub dostawę przez Wykonawcę.
4. Wykonawca zgłosi w formie pisemnej Zamawiającemu zakończenie zadania i gotowość do
przystąpienia do końcowych czynności odbiorowych. Zamawiający wyznaczy termin odbioru
końcowego w okresie nie dłuższym niż 10 dni od zgłoszenia gotowości odbiorowych przez
Wykonawcę. .
5. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji w
granicach administracyjnych Gminy Fałków, na własny koszt.
6. Wraz z dostawą sprzętu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu jego spis wraz z numerami
seryjnymi w formie papierowej i elektronicznej o ile takie numery będzie posiadał.
7. Zamawiający dopuszcza wykonanie odbiorów częściowych przedmiotu zamówienia.
8. Dokonanie przez Zamawiającego odbiorów częściowych nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za wady przedmiotu odbioru stwierdzone w trakcie odbiorów, a także za wady,
które ujawnią się po dacie dokonania odbioru lub nie będą zauważone i wskazane podczas odbioru.
9. Strony przez dni robocze rozumieją dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
§5
DOSTAWA PRZEDMIOTU UMOWY DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU I INSTALACJA
DOSTĘPU DO INTERNETU
1. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego listę Uczestników Projektu i jednostek podległych
zawierającą dane niezbędne do dostarczenia i zainstalowania sprzętu.
2. Wykonawca ustali z każdym uczestnikiem Projektu z osobna termin instalacji sprzętu oraz dokona
dostawy sprzętu wraz z podłączeniem do Internetu.
§6
HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Zakres czasowy realizacji poszczególnych zadań związanych z realizacją przedmiotu Umowy
określa Harmonogram realizacji Umowy, (dalej Harmonogram) dostarczony przez Wykonawcę w
ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.
2. Harmonogram zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od
momentu jego przedłożenia przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub aktualizacji Harmonogramu w przypadkach,
wystąpienia okoliczności wymienionych w § 13 Umowy.
4. Zmiana lub aktualizacja Harmonogramu nastąpi w terminie 2 dni kalendarzowych od daty
przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia przez Zamawiającego, o ile zaktualizowany
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Harmonogram będzie zgodny z wymaganiami Umowy.
5. Zmianę lub aktualizację Harmonogramu Wykonawca będzie dokonywał na swój koszt.
6. Zmiana lub aktualizacja Harmonogramu w powyższym trybie nie może powodować zmiany terminu
wykonania umowy.
§7
KONTROLA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli realizowanych przez Wykonawcę
zadań, w szczególności prawo do przeprowadzenia kontroli dostarczanego sprzętu oraz jego instalacji i
parametrów łącza internetowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizowanej Umowy w terminie
uzgodnionym przez Strony oraz udostępnić na wniosek Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3
dni robocze dokumentację związaną z wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Zamawiający po przeprowadzeniu kontroli ma prawo do wydania wiążących zaleceń pokontrolnych
a w przypadku rażących naruszeń, w tym nie spełnienia minimalnych parametrów łącza
internetowego, odmówi podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości.
§8
WYNAGRODZENIE I FORMA ZAPŁATY
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w
wysokości ____________zł brutto (słownie: _________________) obejmujące należny podatek VAT
za każdy miesiąc świadczenia usługi.
2. Wynagrodzenie za cały okres świadczenia usługi wyniesie…………zł
3. Wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot Umowy, zostanie wypłacone przelewem przez
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku w terminie do 30
dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, po każdym miesiącu
świadczenia usługi.
§9
OBOWIĄZKI STRON
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a. odbiór przedmiotu umowy, zgodnie z Harmonogramem,
b. współpraca i udostępnianie Wykonawcy wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji dla
realizacji przedmiotu Umowy,
c. zapłata wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot Umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a. wykonanie przedmiotu zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, obowiązującymi normami technologicznymi oraz przepisami prawa, a w
szczególności przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
b. przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy na zasadach
określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
c. nie ujawnianie podmiotom nieuprawnionym oraz nie wykorzystywanie w celach sprzecznych z
postanowieniami niniejszej umowy danych osobowych osób trzecich, co do których Wykonawca
powziął informację w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w
związku z naruszeniem obowiązków prawnych..
§ 10
WSPARCIE TECHNICZNE
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług wsparcia technicznego
sprzętu i oprogramowania określonego w § 2 pkt. 2 Umowy.
2. Wsparcie techniczne dostawcy Internetu zapewnione jest poprzez:
a. tel. .............................................
b. e-mail ........................................
3. Reakcja na zgłoszoną awarię i jej całkowite usunięcie nastąpi w czasie do……...godzin od jej
zgłoszenia.
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§ 11
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za opóźnienie w terminie realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 pkt 3a w wysokości
1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 pkt. 2 za każdy dzień opóźnienia z
zastrzeżeniem, że łączna wysokość naliczonych z tego tytułu kar umownych nie może przekroczyć 30
% wynagrodzenia umownego brutto,
b. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 pkt. 2,
c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 pkt. 2.
d. za opóźnienie w usunięciu awarii łączy internetowych w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu umowy określonego w paragrafie 8 pkt 2, za każdą godzinę opóźnienia, licząc
od momentu kiedy upłynął zadeklarowany przez Wykonawcę termin określony w jego ofercie, tj. czas
reakcji na awarię w dostawie usługi. Za usunięcie awarii strony rozumieją faktyczne i fizyczne
przywrócenie funkcjonalności usługi przez Wykonawcę, zgodnej z przedmiotem zamówienia,
potwierdzone protokołem dostarczonym Zamawiającemu przez Wykonawcę.
2. Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy
lub innej należności Wykonawcy przysługującej mu od Zamawiającego.
3. Zapłacenie kary umownej za opóźnienie, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia
przedmiotu umowy ani zapłaty innych zobowiązań.
4. Jeżeli kara umowna, o której mowa w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. Sankcje z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymagań zatrudniania na podstawie umowy o
pracę:
1) nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu lub kopii umów zawartych przez
Wykonawcę z pracownikami będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę,
2) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w terminie do 20 dnia miesiąca następującego
po zakończonym kwartale Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie dopełnienia
przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy). Każdy kolejny dzień opóźnienia skutkował będzie
naliczeniem kary umownej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
§ 12
OŚWIADCZENIA DODATKOWE WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt i ewentualne oprogramowanie jest dopuszczone do
obrotu na terenie Polski i posiada wymagane certyfikaty i poświadczenia polskie lub Unii Europejskiej
oraz użyte do realizacji zamówienia urządzenia, materiały posiadają wszystkie niezbędne licencje oraz
prawa własności przemysłowej, prawa autorskie i prawa pokrewne do oprogramowania
komputerowego w ramach realizacji umowy.
§ 13
ZMIANY UMOWY I PODWYKONAWSTWO
1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z
art. 144 ustawy pzp.
2. Zamawiający przewiduje wprowadzenie do umowy następujących zmian:
a. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej z wybranym wykonawcą umowy w sytuacji,
gdy zaistnieje konieczność dopasowania terminów wykonania zamówienia w sytuacji wystąpienia siły
wyższej, zdarzeń nieprzewidywalnych lub w sytuacji przesunięcia z winy Zamawiającego (w tym
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przedłużających się procedur prawnych).
b. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia:
- w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług;
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
c. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej z wybranym wykonawcą umowy w sytuacji,
gdy zaistnieje konieczność dopasowania terminów wykonania zamówienia określonych w § 2 pkt 2
umowy w sytuacjach losowych.
d. Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:
− okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego. Przez wystąpienie
zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia
nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego:
− wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac
objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
- zmiany w wyniku okoliczności o charakterze organizacyjnym, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć na etapie podpisywania umowy, w szczególności: kwestie związane z dostawą sprzętu do
uczestników projektu i jego instalacją oraz podłączeniem Internetu.
e. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w przypadku wystąpienia następującej okoliczności:
gdy zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy będzie wynikać ze zmian w obowiązujących
przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
f. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawiesić wykonanie umowy w przypadku odstąpienia od
realizacji całej lub części umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko
za wykonaną część umowy. Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o zawieszeniu wykonania
całości lub części umowy, a następnie wprowadza zmiany do treści umowy.
g. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany parametrów technicznych sprzętu, w przypadkach, gdy
proponowane rozwiązania są lepsze od tych, jakie zostały przewidziane w umowie i opisie przedmiotu
umowy, jeśli nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
h. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą,
Pośredniczącą przy wdrażaniu POIG, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa
mogą wpływać na realizację zamówienia;
i. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej
lub Instytucji Pośredniczącej,
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu w terminie do końca realizacji umowy.
4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, następuje w formie
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie faktyczne i
prawne.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
6. Wykonawca zagwarantuje, że podwykonawca posiadać będzie odpowiedni potencjał technicznoekonomiczny w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo powierzane mu czynności.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za
działania lub zaniechania własne.
§ 14
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający, w terminie do dnia 30.09.2020 r., ma prawo odstąpienia od Umowy, co do całości lub
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części przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:
a. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie podjął w terminie określonym w Harmonogramie
czynności przez okres, co najmniej 15 (piętnastu) dni roboczych,
b. Wykonawca niezgodnie z umową przerwał wykonywanie czynności powierzonych umową z
przyczyn leżących po jego stronie lub z innych nieuzasadnionych przyczyn i nie realizuje ich przez
okres co najmniej 10 (dziesięciu) dni roboczych,
c. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób stwarzający zagrożenie dla osób lub mienia w
wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa lub umowy,
d. Pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego w nim terminu
Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający składa Wykonawcy w formie pisemnej pod
rygorem nieważności w ciągu 30 dni, po uprzednim upływie dodatkowo wyznaczonego przez
Zamawiającego terminu, nie krótszego niż 7 dni roboczych, na zaprzestanie naruszeń przez
Wykonawcę, uzasadniających prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z pkt.1.
3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy, Wykonawca
obowiązany jest przy udziale Zamawiającego sporządzić protokół inwentaryzacji realizowanych
czynności w toku na dzień odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1,
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tyko za świadczenia prawidłowo spełnione, udokumentowane
i odebrane przez Zamawiającego.
§ 15
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:
po stronie Zamawiającego: Paweł Pękala, tel: 447873535, email: gmina.falkow@wp.pl
po stronie Wykonawcy: __________________________
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania
koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z umowy,
koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.
§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją Umowy, będą rozpatrywane przez sąd
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
2. Przyjęte przez Strony załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
3. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie
adresów siedziby Stron, pod rygorem uznania za doręczone, przesyłek listowych poleconych, na
ostatni wskazany adres, po 2 bezskutecznym awizowaniu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 23.04.1964 r.
Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.459 ze zm.) i ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
5. Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 17
ZAŁĄCZNIKI
Wymienione załączniki do umowy stanowią jej integralną część:
Załącznik nr 1 – Lokalizacje dostaw i usług
Załącznik nr 2 – SIWZ
Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy
................................
ZAMAWIAJĄCY

.......................................
WYKONAWCA
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Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Nazwa i adres Wykonawcy :
……………………………………………………………
……………………………………………………………

O ŚWIAD C ZE N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego „Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla
gospodarstw domowych w ramach trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Fałków”, informuję, że należę/nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 184 z późn.zm.), z innym wykonawcą:
…………………………………………………………………………………………………..

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

r.

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 7

……………………………….
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

………………………
(miejscowość, data)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla
gospodarstw domowych w ramach trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Fałków”, oświadczam, że podmiot, który reprezentuję wykonał/ wykonuje w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie następujące usługi i dostawy:
Miejsce
Rodzaj wykonanej
wykonania
Data
Lp. usługi/dostawy związanej z Wartość usługi
(Odbiorca
wykonania
przedmiotem zamówienia
usługi)

Do wykazu należy załączyć dowody, że wykazane w powyższej tabeli dostawy i usługi są
wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Jeżeli
dostawy lub usługi wykazane w wykazie zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, którym jest
Gmina Godkowo, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
……………………………………………
Podpis osoby (osób) upoważnionej do
podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy
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Załącznik Nr 8

……………………………….
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

………………………
(miejscowość, data)

Oświadczenie Wykonawcy
dot. zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o
pracę
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla gospodarstw domowych w
ramach trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków
Nazwa wykonawcy

.................................................................................................

Adres wykonawcy

.................................................................................................

oświadczam,

że pracownicy wykonujący czynności, określone w przedmiocie zamówienia w SIWZ, zatrudnieni są
na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z
2014r., poz. 1502 z póź. zm.)

…………….……. (miejscowość),

dnia ………….……. r.
…………………………………
(podpis)
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