Ogłoszenie nr 514619-N-2018 z dnia 2018-02-06 r.
Gmina Stalowa Wola: Dostawa systemu paszportyzacji sieci szerokopasmowej i raportowania
na potrzeby UKE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stalowa Wola, krajowy numer identyfikacyjny 830409086,
ul. ul. Wolności 7 , 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.
156 433 456, e-mail dhofman@stalowawola.pl, rkozlowski@stalowawola.pl, faks

156 433 412.
Adres strony internetowej (URL): bip.stalowawola.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty w formie pisemnej składane osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrenictwem
operatora pocztowego, frmy kurierskiej

Adres:
Urząd Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola pokój nr 9
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu paszportyzacji
sieci szerokopasmowej i raportowania na potrzeby UKE
Numer referencyjny: OKZ-V.271.10.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) 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: 1. Przedmiotem zamówienia jest:  dostawa systemu
paszportyzacji sieci szerokopasmowej i raportowania na potrzeby UKE,  wdrożenie,
instalacja i konfiguracja oprogramowania oraz środowiska informatycznego tego systemu
działającego w sieci komputerowej Zamawiającego. 2. Minimalne wymagania systemu: 1)
Interfejs użytkownika w pełnej polskiej wersji językowej klasy GUI. 2) Dokumentacja
administratora i użytkownika dostępna w języku polskim. 3) Architektura oprogramowania
klient – serwer. 4) System musi pozwalać na równoczesny dostęp do danych wielu
użytkownikom. 5) Każda informacja w systemie musi być wprowadzona i zapamiętana w
bazie danych w jednym miejscu. 6) Wymagana jest rejestracja pełnej historii zmian, z
zapamiętaniem co uległo zmianie, kto zmiany dokonał i kiedy. 7) Wymagana jest rejestracja
pełnej historii zmian udostępnianych kontekstowo na formatkach dla poszczególnych
elementów sieci. 8) System musi zapewniać możliwość przyznania uprawnień
administracyjnych więcej niż jednemu użytkownikowi. 9) Aplikacje muszą umożliwiać
definiowanie zakresu uprawnień do przeglądania, edycji i usuwania danych w formie

uprawnień szczegółowych i grupowych dla użytkownika i grup użytkowników, 10) System
ma zapewniać możliwość wykonania pełnego backupu oraz odtworzenia. 11) Wszelkie dane
jak pełna konfiguracja systemu, dane ewidencyjne i mapy muszą być zapisywane w bazie
danych SQL na serwerze lokalnym Zamawiającego. 12) Struktura bazodanowa musi być
hierarchiczna i odpowiadać rzeczywistej strukturze obiektów podlegających ewidencji. 13)
system musi zapewniać uwierzytelnianie domenowe Windows Server oraz alternatywny
system loginów i haseł, 14) System musi posiadać zgodność z MS Windows, oraz możliwość
uruchamiania w środowisku maszyny wirtualnej. 3. Wykaz funkcjonalności, które musi
posiadać dostarczany pakiet oprogramowania: 1) System musi umożliwiać ewidencję
wszystkich elementów sieci teleinformatycznej optycznej i miedzianej, w tym: a) konkretnych
lokalizacji punktów adresowych, studni, budynków, pomieszczeń, szaf teleinformatycznych,
punktów węzłowych sieci, a także ewidencji dostępu do tychże lokalizacji, b) sieci
teleinformatycznych i telekomunikacyjnych tj. odcinków kanalizacji teletechnicznej z
wyszczególnieniem konkretnych otworów, kabli światłowodowych i pojedynczych włókien,
kabli miedzianych, kabli krosowych, tras optycznych, łączy telekomunikacyjnych, łączy
radiowych i innych zdefiniowanych przez użytkowników oprogramowania, c) wybranych
urządzeń takie jak mufy kablowe, przełącznice, szafy teleinformatyczne, urządzenia aktywne
w tym radiowe, urządzenia zwielokrotniające lub kompresujące oraz innych zdefiniowanych
przez użytkowników oprogramowania, d) usług w tym także usług IP, klas przydzielanych
adresów IP, dzierżaw i kolokacji, e) urządzeń zasilających urządzenia aktywne wraz z
opisem/schematu połączeń. 2) System musi umożliwiać wczytanie map powykonawczych
geodezyjnych w typowych formatach wektorowych : AutoCAD, Microstation, Mapinfo,
ArcGIS. 3) System musi umożliwiać eksport wybranych schematów i fragmentów map w
formatach plików AutoCAD, Mapinfo oraz plików rastrowych JPG. 4) System musi
umożliwiać korzystanie z podkładów udostępnianych w Internecie przez serwisy mapowe
WMS, OSM oraz Google Maps. 5) System musi umożliwiać wyświetlanie wybranych przez
użytkownika danych publikowanych na wewnętrznie dostępnych serwerach WMS. 6) System
musi zapewniać możliwość eksportu wyników raportów do arkusza kalkulacyjnego i plików
tekstowych. 7) System musi umożliwiać raportowanie w formie tabelarycznej i graficznego
odwzorowania i wyróżniania na mapie według dowolnych zadanych kryteriów. 8) System
musi umożliwiać raportowanie dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z
obowiązującymi wymogami, 9) System musi posiadać udokumentowany interfejs importu
danych o przebiegach kabli optycznych, włókien optycznych, połączeniach włókien w
mufach i przełącznicach z plików o regularnej strukturze, np. MS Excel. 10) Program musi
posiadać możliwość planowania zestawiania łączy optycznych jedno- i wielo- włóknowych ze
wskazanego węzła do wskazanego węzła z możliwością wyboru wybranej ilości propozycji
różnych tras z zestawieniem niezbędnych prac do zestawienia łącza; program musi posiadać
możliwość wykorzystania już zestawionych a niewykorzystywanych łączy w całości lub ich
fragmencie. 11) Program musi graficznie prezentować i dynamicznie automatycznie
generować w oparciu o informację w bazie danych schematy studni, strukturę kabla i jego
połączeń, schematy rozwinięte przebiegu kabla optycznego, schematy muf, strukturę
pomieszczeń z wyposażeniem teleinformatycznym, strukturę szafy z wyposażeniem. 12)
Wszystkie schematy mają mieć możliwość zamieszczania na nich komentarzy, rysunków.
Naniesione komentarze, rysunki mają być widoczne do czasu ich usunięcia. 13)
Oprogramowanie ma umożliwiać naniesienie wygenerowanych schematów na planach
budynków / lokalizacji. 14) System musi umożliwiać przestrzenną prezentację
zgromadzonych danych / wygenerowanych schematów na podkładach mapowych
zgromadzonych w zasobach Open Street Map, Google Maps oraz serwisów WMS, oraz
utworzonych w wbudowanym edytorze schematów i map dostępnych w formacie rastrowym
(JPEG, TIFF), wektorowym (SHP+DBF, MAP+TAB, DXF, DGN, DWG), jak i możliwość

wczytania własnych podkładów rastrowych, cyfrowych i map skanowanych, w różnych
układach współrzędnych 1965, 1992, 2000 oraz WGS84. 15) W zakresie widoku map system
musi zmieniać szczegółowość i jakość wyświetlanej informacji map wraz z ich skalą,
dowolnie zmieniać skalę w szerokim zakresie i przesuwać obraz, wyświetlać współrzędne
geograficzne wskaźnika oraz obiektów na mapie, wyszukiwać wszelkie obiekty podlegające
ewidencji na mapie, umożliwiać sięganie do paszportów obiektów z poziomu mapy poprzez
wskazanie elementu na mapie, a następnie zgodnie z hierarchią, umożliwiać przełączanie
poszczególnych warstw oraz grupować warstwy w widoki z możliwością ich zapamiętywania
i przywoływania, 16) Program musi umożliwiać ewidencję uszkodzeń dowolnych elementów
sieci, wyznaczać miejsce uszkodzenia łącza światłowodowego w oparciu o pomiar
reflektometrem oraz umożliwiać raportowanie usług zależnych dotkniętych awarią. 17)
System musi posiadać wbudowanym kreator dowolnych raportów z możliwością wydruku i
wyróżnieniem wybranych elementów na mapie (przechodzenie pomiędzy kolejnymi
elementami w raporcie powoduje ich wyróżnienie na mapie), oraz eksportu wyszukanych
danych do MS Excel I pliku tekstowego 18) System musi mieć możliwość generowania
wydruków paszportów elementów sieci, map z wybranymi elementami infrastruktury, oraz
schematów logicznych i obiektowych 19) System musi mieć możliwość rejestrowania zmian
w zgromadzonych danych i autorów zmian dostępnych bezpośrednio jako formatka na
elemencie paszportyzacji. 20) System musi posiadać wbudowanym moduł administartora
który pozwala zarządzać nadawaniem uprawnień użytkownikom do konkretnego typu
infrastruktury: kanalizacji, urządzeń, obszaru itp., możliwość nadania uprawnienia do
konkretnych funkcji oprogramowania, oraz możliwość nadania uprawnienia do odczytu /
edycji danych paszportowych. 4. Warunki licencji: 1) licencja dla dwóch jednocześnie
zalogowanych użytkowników bez ograniczeń czasowych 2) brak ograniczeń co do ilości
nazwanych użytkowników. 5. Zakres wdrożenia: 1) Instalacja, konfiguracja i wdrożenie
oprogramowania do paszportyzacji infrastruktury teleinformatycznej oraz niezbędnego
środowiska informatycznego tj.: systemu operacyjnego serwera, bazy danych i innych
narzędzi informatycznych. 2) Dostawa 2 egzemplarzy instrukcji obsługi w języku polskim, 6.
Gwarancja: 1) Wykonawca udzieli gwarancji i asysty technicznej rozpoczynający się od dnia
podpisania protokołu końcowego. 2) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do
udzielania Wsparcia technicznego przy eksploatacji oprogramowania do paszportyzacji sieci
szerokopasmowej i raportowania na potrzeby UKE oraz dostarczonego środowiska
informatycznego (telefonicznie, e-mail, zdalny dostęp). 3) W ramach gwarancji Wykonawca
zobowiązany jest do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania do paszportyzacji sieci
szerokopasmowej i raportowania na potrzeby UKE w okresie gwarancji, w tym dostosowania
oprogramowania do zmiany sposobu raportowania danych do Urzędu Komunikacji
Elektronicznej. 4) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii,
wad, usterek i zmiany oprogramowania w terminach od momentu zgłoszenia Kategoria
problemu Opis problemu Termin usunięcia Awaria Oprogramowanie nie działa następny
dzień roboczy Błąd Praca jest poważnie utrudniona, oprogramowanie działa niezgodnie z
założeniami przyjętymi przez producenta, niemożliwe jest obejście problemu do 8 dni
roboczych Usterka Oprogramowanie wyświetla błąd, błąd jest ograniczony merytorycznie,
możliwe jest obejście problemu 45 dni roboczych Zmiana Oprogramowanie nie posiada
określonej funkcji lub funkcja działa ale nie tak jak użytkownik oczekuje, została
niewłaściwie zaimplementowana przez producenta poprawka może zostać zaplanowana w
następnych wersjach oprogramowania 5) Okres Gwarancji i rękojmi stanowi poza cenowe
kryteria oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ. 6) Czas reakcji na błąd o którym
mowa w tabeli powyżej stanowi poza cenowe kryteria oceny ofert zgodnie z Rozdziałem
XVII SIWZ. 7. Równoważność materiałów i urządzeń. 1) W sytuacji gdy Zamawiający opisał
przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to

należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. 2) Zamawiający
dopuszcza zastosowanie równoważnych produktów, które są wymienione w Rozdziale III
SIWZ pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same
parametry jakościowe i ilościowe jak materiały wymienione w w/w dokumentach. 3) Na
wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy produktów,
wymienionych w Rozdziale III SIWZ i spełniają wymagania Zamawiającego. 4) Wszelkie
produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania
stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia. 5) Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych,
Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach,
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami
producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w
stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy
produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu
zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i
cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając
tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te produkty
(równoważne lub lepsze). 6) W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów
o zastosowaniu innych produktów, to rozumie się przez to, że w kalkulacji ceny oferty ujęto
produkty zaproponowane w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy/przedmiar
zamówienia. Pod pojęciem parametry rozumie się skład, jakość, wagę, pojemność,
funkcjonalność i przeznaczenie.
II.5) Główny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48610000-7
48700000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U z 2017 r., poz. 1579) do 20
% wartości zamówienia podstawowego, w zakresie: - Dostawa, montaż oraz wdrożenie
oprogramowania

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Wykonawca winien wykonać 2 zadania odpowiadające swoim
rodzajem tj. - 2 dostawy wraz z instalacją i wdrożeniem systemu informatycznego do
paszportyzacji sieci szerokopasmowych i raportowania na potrzeby UKE o wartości
minimum 50 000 zł brutto każda;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada: 1) informację
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4)
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5)
oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności; 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia
wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
716); 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1: 1) ppkt 1 – składa
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy; 2) ppkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości. 3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b,
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa
w pkt. 1 ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
tego terminu. 2) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których
mowa w pkt 1-5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 3. W celu zweryfikowania czy
wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), wykonawca w
terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przedkłada: 1) Oświadczenie wykonawcy 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
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o
ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, wykonawca na wezwanie
zamawiającego przedkłada następujące dokumenty: 1) Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie. 5. W celu potwierdzenia spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty: 1)
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 6. W celu potwierdzenia
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące
dokumenty: 1) wykazu dostaw 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 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 dostawy 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
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) formularz ofertowy –
wypełniony i podpisany przez wykonawcę; 2) parafowany wzór umowy; 3) dowód wniesienia
wadium; 2. Wraz z ofertą wykonawca winien załączyć: 1) oświadczenie wykonawcy na
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu; 2) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp –
wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia; 3) wykaz części zamówienia
powierzonych podwykonawcom (jeżeli dotyczy); 4) zobowiązanie innych podmiotów do
oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia (jeżeli dotyczy). 5) oświadczenie w zakresie podmiotu udostepniającego zasoby
(jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w
wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) do dnia 20 lutego 2018 r., do godziny
12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579), tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 04 1020 4913 0000 9802 0117
4663 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie z
dopiskiem „Wadium – Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do
drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej
Woli w 2018 i 2019 roku.” 3. Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty 4.
Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez wykonawców wadium w trybach i na
zasadach określonych w art. 46 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji i rękojmi 10,00
czas reakcji na błąd
30,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy
wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. 2.
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy

oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3.
Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2,
3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień
zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 2) zmiana obowiązującej stawki VAT, 3) zmiana
przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku
podatkowego itp., 4) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna,
skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SiWZ, 4.
W przypadku określonym w ust. 3 pkt 2) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia
umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy. 5. W przypadkach
określonych w ust. 3 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu
świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości
wynagrodzenia. 6. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 3 pkt 1), i 4) stanowią katalog
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania
do wyrażenia takiej zgody. 7. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania
nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-02-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> pln
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

