Nr 36/2017
Świdnik, dnia 04.12.2017.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek”
Sp. z o.o. w Świdniku,
ul. Konopnickiej 3, 21-040 Świdnik
tel. 81 751-20-44, fax 81 751-28-37

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA:

MODERNIZACJA ŁĄCZY TELEFONICZNYCH W PK PEGIMEK
SP. Z O.O. ORAZ ZAKUP NOWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ
W LOKALIZACJI PRZY UL. KRĘPIECKIEJ 18 W ŚWIDNIKU
Określenie przedmiotu zamówienia:



Przedmiotem zamówienia jest modernizacja łączy telefonicznych w PK Pegimek sp. z o.o. w
następujących lokalizacjach w Świdniku:
- przy ul. Konopnickiej 3,
- przy ul. Targowej 19,
- przy ul. Kusocińskiego 86,
- przy ul. Krępieckiej 18.
Zamówienie obejmuje:
 zakup i dostawę nowej centrali telefonicznej w lokalizacji przy ul. Krępieckiej 18 w Świdniku;
 zakup i dostawę serwerów oraz innych urządzeń niezbędnych do uruchomienia usługi;
 zakup oprogramowania wraz z licencją niezbędnego do prawidłowej pracy wszystkich
urządzeń i całego systemu;
 zakup i dostawę aparatów telefonicznych dla 65 użytkowników;
 roboty i prace pomocnicze oraz towarzyszące, których wykonanie jest konieczne do
osiągnięcia zamierzonego celu, w tym podłączenie i uruchomienie całości systemu.
Kod CPV:
32551200–2
32552110–1
32552300–0
45314100–2
64215000–6

Centrale telefoniczne
Telefony bezprzewodowe
Aparatura centrali telefonicznych lub telegraficznych
Instalowanie central telefonicznych
Usługi telefonii internetowej (IP)

 Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 29.02.2018.


Tryb zamówienia: przetarg pisemny.
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie
internetowej: www.pegimek.swidnik.pl .



Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
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2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
- działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie
wymaga specjalnych uprawnień ani kompetencji;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących spełniania powyższego
warunku;
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
- warunek będzie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że wykonał
należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2
zamówienia polegające na dostawie i uruchomieniu centrali telefonicznej wraz z
systemem do rejestrowania i archiwizacji rozmów o wartości min. 50 000,00 zł
brutto każde zamówienie;
IV. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
4.1.

oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt 3.2. SIWZ i
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 3.1. SIWZ (wg zał. nr 2);

Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w § 15 ust. 1. Regulaminu udzielania zamówień w PK Pegimek sp. z .o.o. tj.:
4.2.

wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały
wykonane (wg zał. nr 3) oraz dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie;

4.3.

odpis 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 do wykluczenia na podstawie pkt 3.2. SIWZ ppkt 12.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 4.4. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
-

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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V. Wadium: 700,00 zł.
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 cena ofertowa - 100 %
VII. Oferty należy składać do dnia 13.12.2017. do godz. 1000 w sekretariacie Zamawiającego
(pok. nr 14), ul. Konopnickiej 3, 21-040 Świdnik.
VIII. Termin związania ofertą: 30 dni.

Hubert Obrusiewicz - Prezes Zarządu

*

umieszczono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.pegimek.swidnik.pl w dniu 04.12.2017.
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