
 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA 

ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra 

tel. 068 3291700, fax 068 3291713 

Zielona Góra, 10 lipca 2009r. 

     Numer sprawy: III.G.211/02/09 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

usługę Wirtualnej Sieci Prywatnej IP, zbudowaną na bazie sieci IP MPLS 

odseparowanej od sieci Internet dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze  

oraz prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego 

 

1. Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42. 

2. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony. 

3. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Stanowisko Inspektor 

Imię i nazwisko            Robert Wanatko    
tel. 068 3291781, fax 068 3291713 

e-mail: rwanatko@zielona-gora.po.gov.pl 

Stanowisko Administrator systemu informatycznego 

Imię i nazwisko            Przemysław Barczak 
tel. 068 3291723 

e-mail: pbarczak@zielona-gora.po.gov.pl 

    od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400 

4. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

a. forma elektroniczna: strona internetowa: www.zielona-gora.po.gov.pl; 

b. na wniosek Wykonawcy forma pisemna: w siedzibie Zamawiającego (adres 

jak w pkt 1);  

c. za SIWZ w formie pisemnej Zamawiający nie pobiera opłaty. 

5. Przedmiotem zamówienia jest usługa Wirtualnej Sieci Prywatnej IP, zbudowana na 

bazie sieci IP MPLS odseparowanej od sieci Internet dla Prokuratury Okręgowej w 

Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42 oraz prokuratur rejonowych okręgu 

zielonogórskiego: 

Centrala: 

� Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42 
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Oddziały: 

� Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42 

� Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 38 

� Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie, ul. Poznańska 10 

� Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10L 

� Prokuratury Rejonowej w Żarach, ul. Górnośląska 17 

� Prokuratury Rejonowej w Żaganiu, ul. Dworcowa 57 

� Prokuratury Rejonowej we Wschowie, ul. Garbarska 11 

 

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

3 2 4 1 2 1 0 0 - 5   -  S i e ć  t e l e k o m u n i k a c y j n a  

3 2 4 3 0 0 0 0 - 6   -  R o z l e g ł a  s i e c  k o m p u t e r o w a  

7. Termin wykonania zamówienia: 36 miesiące od daty podpisania umowy. 

8. Zamawiający nie wymaga wadium. 

9. Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty częściowej. 

10. Zakres zamówienia: 

• Wykonawca zabezpieczy do każdej z lokalizacji Rutery CISCO klasy ISR, które 
będą zarządzane i serwisowane przez Wykonawcę wraz z udostępnioną siecią 
IP MPLS.  

• Wykonawca umożliwi ustalenia priorytetyzacji ruchu dla 5 klas. Priorytetyzacja 
ruchu powinna być możliwa poprzez: adresy IP źródłowe i/lub docelowe, 
wskazanie portów lub markowanie pakietów.  

• Wykonawca dostarczy aplikację monitorującą prace sieci oraz logów SNMP.  

• Koszty usługi powinny zostać rozłożone na 36 miesięcy w formie abonamentu 
plus jednorazowa opłata za aktywację. 

• Wykaz miejscowości w których będzie zapewniona w/w usługa wraz z wymaganą 
prędkością symetryczną : 
Prokuratura Okręgowa w Zielonej  Górze 
i Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze 

Centrala – 1 Mbit/s 

Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli Oddział – 512 kbit/s 
Prokuratura Rejonowa w Krośnie 
Odrzańskim 

Oddział – 512 kbit/s 

Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie Oddział – 512 kbit/s 
Prokuratura Rejonowa we Wschowie Oddział – 512 kbit/s 
Prokuratura Rejonowa w Żaganiu Oddział – 512 kbit/s 
Prokuratura Rejonowa w Żarach Oddział – 512 kbit/s 

 

 

11. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 

a)  Wykonawca nie może powierzyć powyższych zadań osobom lub podmiotom trzecim 
bez uprzednio uzyskanej zgody Zamawiającego, 

b)  Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonaniu przedmiotu umowy, 

c)  Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 
wykonanie zamówienia, 

d)  Wykonawcę obowiązuje pełna dyspozycyjność w sprawach pilnych. 

 



 3 
12. Warunki oraz wymagane oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu: 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania działalności lub 

czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,  

a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 

przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, 

oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami, 

6) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz 

niniejszą specyfikacją. 

 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania 

określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: 

a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – 
Załącznik nr 1. 

b) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – Załącznik nr 2. 
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

o zamówienie publiczne z art. 22 ust 1 i art. 24 ust 1 i 2 Prawa zamówień 
publicznych z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 3. 

d) Parafowane przez Wykonawcę Istotne postanowienia umowy z wykorzystaniem – 
Załącznika nr 5. 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda załączenia do 
oferty następujących dokumentów: 

a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia  
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

b) Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

c) Aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 
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pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 
ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

d) Aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

 
W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez 
Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałami 
technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć 
następujące dokumenty: 

a) Wykaz osób do kontaktów z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4. 
 

13. Kryteria oceny ofert:  najniższa cena. 

14. Termin składania ofert:  

21 lipca 2009r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój 408. 

15. Termin związania ofertą: 30 dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prokurator Okręgowy 

 

/-/Jan Wojtasik 

Prokurator Prokuratury Apelacyjnej 


