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

www.gorczanskipark.pl/page,art,id,245,kategoria,Przetargi_i_ogloszenia_.html

Niedźwied ź: MODERNIZACJA BEZPRZEWODOWEJ SIECI Ł ĄCZNOŚCI

Numer ogłoszenia: 238600 - 2014; data zamieszczenia : 16.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gorczański Park Narodowy , Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź, woj. małopolskie,

tel. 18 33 179 45, faks 18 33 179 45.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.gorczanskipark.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  MODERNIZACJA BEZPRZEWODOWEJ SIECI

ŁĄCZNOŚCI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

realizacja zadania pn.: MODERNIZACJA SIECI ŁĄCZNOŚCI. Zadanie to składa się z dostawy wskazanego

sprzętu i usług związanych w większości z demontażem starej analogowej sieci łączności i zamontowaniem

nowych urządzeń składających się na infrastrukturę techniczną nowej cyfrowej sieci łączności. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia zawiera opracowanie pn. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowiący załącznik nr 1

do siwz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 32.51.00.00-1, 51.33.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 25.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium:  Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określa wymogów jakie Wykonawca musi spełnić w celu wykazania spełnienia w/w

wymogu. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w

przedmiotowym zakresie zawarte w treści wzoru oferty stanowiącej załącznik do niniejszej siwz

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych, również wykonywanych) co najmniej 3 główne zadania polegające na

modernizacji/budowie cyfrowej sieci łączności bezprzewodowej posiadającej w swej strukturze

technicznej min. 1 przemiennik. Co najmniej jedno z wykazanych zadań winno być wykonane w

standardzie SIMULCAST. Wykazane zadania muszą być zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie. Wartość każdego z nich nie może być mniejsza niż 500 000,00 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określa wymogów jakie Wykonawca musi spełnić w celu wykazania spełnienia w/w

wymogu. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w

przedmiotowym zakresie zawarte w treści wzoru oferty stanowiącej załącznik do niniejszej siwz

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określa wymogów jakie Wykonawca musi spełnić w celu wykazania spełnienia w/w

wymogu. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w

przedmiotowym zakresie zawarte w treści wzoru oferty stanowiącej załącznik do niniejszej siwz

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określa wymogów jakie Wykonawca musi spełnić w celu wykazania spełnienia w/w

wymogu. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w

przedmiotowym zakresie zawarte w treści wzoru oferty stanowiącej załącznik do niniejszej siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
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ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

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

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

III.6) INNE DOKUMENTY

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

ofertę sporządzoną w oparciu o druk Zamawiającego (zał. nr 2), która musi zawierać stosowne oświadczenia (w

trybie art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 2d oraz art. 44 PZP)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

w zakresie i powodów opisanych w siwz

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.gorczanskipark.pl/page,art,id,245,kategoria,Przetargi_i_ogloszenia_.html
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Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  w zapisie cyfrowym można

pobrać z w/w strony internetowej, natomiast w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  24.07.2014

godzina 08:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Wykonanie w/w zadania jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie zawartej umowy dotacji..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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