SPÓŁKA AKCYJNA

Zamawiający „PKP Intercity” S.A. podaje do publicznej wiadomości
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIE SEKTOROWE
na:
Usługę dostępu do Internetu oraz dostępu do treści multimedialnych w pociągach PKP Intercity
świadczonej przez Wykonawcę na rzecz pasażerów PKP Intercity S.A.

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa: PKP Intercity S.A.
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Punkt kontaktowy:
Osoba do kontaktów: Magdalena Czajka "PKP Intercity" S.A. Biuro Zakupów Centralnych,
ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa, pok. 124, Tel.: +48 22 47 34 372
E-mail: magdalena.czajka@intercity.pl
Faks: +48 22 473 43 33
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.intercity.pl
Adres profilu nabywcy: www.intercity.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu
zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolejowe
I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Usługa dostępu do Internetu oraz dostępu do treści multimedialnych w pociągach PKP
Intercity świadczona przez Wykonawcę na rzecz pasażerów PKP Intercity S.A.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy
lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 5: Usługi telekomunikacyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług: Polska
Kod NUTS: PL1
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu możliwości korzystania z
dostępu do Internetu przez pasażerów PKP Intercity S.A. świadczonego przez wykonawcę za
pośrednictwem bezprzewodowej sieci (WiFi) oraz dostępu do treści multimedialnych w
wagonach PKP Intercity pasażerom PKP Intercity S.A. wraz z zainstalowaniem niezbędnej do
świadczenia tych usług infrastruktury i urządzeń, które m.in. umożliwią szyfrowanie i
wzmacnianie sygnału oraz ich utrzymaniem, konserwacją, serwisowaniem, rozwojem
i ubezpieczeniem, a po zakończeniu świadczenia usług przywróceniem poprzedniego stanu
taboru, tj. powrót do stanu sprzed instalacji urządzeń, infrastruktury, w tym – demontażem,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Usługa dostępu do Internetu oraz dostępu do treści
multimedialnych w wagonach PKP Intercity świadczona będzie przez Wykonawcę na rzecz
pasażerów PKP Intercity S.A. na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
zawartej pomiędzy Wykonawcą a pasażerem i wyłącznie Wykonawca ponosi w całości
odpowiedzialność wobec pasażerów z tytułu świadczenia i dostępności tych usług oraz
Wykonawca odpowiedzialny jest w całości za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
pasażerów dotyczących lub związanych z określonymi w zamówieniu usługami. PKP Intercity
S.A. nie świadczy ani nie pośredniczy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, ani tych
usług nie odsprzedaje pasażerom PKP Intercity S.A. Usługa będzie świadczona na rzecz
pasażerów PKP Intercity S.A. podróżujących na terytorium Polski, w szczególności na trasach
wskazanych na stronie www.intercity.pl. Zamawiający przewiduje, że rozkład tras może ulec
zmianie w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności zmiany te mogą dotyczyć dodania
nowych odcinków do wskazanych powyżej tras w obrębie istniejącej na dzień publikacji
niniejszego ogłoszenia sieci kolejowej. Ewentualne zmiany mogą spowodować wyznaczenie
tras (lub ich odcinków) poza terytorium Polski na terenie UE. Zamawiający będzie
nadzorował wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, w szczególności w tym
celu w umowie zawartej z Wykonawcą powołany zostanie komitet sterujący. Jednym z
warunków wykonania przez Wykonawcę zamówienia jest uzyskanie przez Wykonawcę
niezbędnych dopuszczeń.
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Usługa obejmie wagony PKP Intercity.
A) Zamawiający zakłada, że usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do Internetu za
pośrednictwem bezprzewodowej sieci (WiFi) świadczona przez Wykonawcę na rzecz
pasażerów PKP Intercity S.A. spełni następujące parametry:
1.) Usługa powinna być dostępna w sposób zapewniający komfortową eksploracje zasobów
sieci Internet. Wykonawca powinien zadeklarować poziom efektywnej dostępności usługi
oraz jego zdefiniowanie
2.) Wykonawca powinien zapewnić zdalną możliwość zarządzania i monitoringu usługi wraz z
urządzeniami, archiwizację danych statystycznych i diagnostycznych urządzeń dostęp online i
offline.
B) Zamawiający zakłada, że w ramach usługi polegającej na zapewnieniu dostępu do treści
multimedialnych Wykonawca zagwarantuje:
1.) możliwość uruchomienia usługi VoD (Wideo na życzenie),
2.) możliwość uruchomienia serwera plików,
3.) przestrzeń dyskową nie mniejszą niż 200 GB,
4.) możliwość archiwizacji i przetrzymywania danych z zewnętrznych urządzeń podłączonych
poprzez wtyk USB i Ethernet,
5.) dostęp do wymaganych treści w szczególności seriali, filmów, bajek dla dzieci i gier,
6.) codzienną aktualizację treści,
7.) uwzględnienie obsługi kontentu na urządzeniach mobilnych (iOS, Android, Windows
phone)
Odpowiedzialność za treści znajdujące się na platformie multimedialnej udostępnianej
pasażerom ponosi Wykonawca.
C) Zamawiający zakłada, że w celu świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia
wykorzystane zostaną urządzenia spełniające co najmniej wymagania wskazane poniżej.
1.) Urządzenia są wykorzystywane w transporcie kolejowym, posiadają odpowiednie
dopuszczenia i certyfikacje, opinie.
2.) Do świadczenia usługi wykorzystane będą urządzenia posiadające możliwość
podtrzymania sesji i połączenia z siecią Internet.
3.) W ramach świadczonej usługi powinna być zapewniona możliwość podłączenia
zewnętrznych urządzeń zgodnych ze standardem PoE (Power over Ethernet).
4.) W celu świadczenia usługi powinny być wykorzystane interfejsy i gniazda wyjściowe:
Eternet Rail M12, USB min 2.0.
5.) Urządzenia potrzebne do świadczenia usługi muszą być zasilane napięciem 24 V DC.
6.) Maksymalny pobór mocy urządzeń nie może być większy niż 100 W.
7.) Urządzenia wykorzystane do świadczenia usługi muszą prawidłowo działać przy zakresie
temperatur od -30 do +60 stopni Celsjusza, spełniać wymogi dotyczące szczelności (m.in. w
zakresie pyłoszczelności i wodoszczelności) oraz być odporne na wibracje.
8.) Usługa powinna być świadczona przy wykorzystaniu protokołu komunikacji IP, VPN, ICMP.
Wszystkie wskazane protokoły powinny być dostępne.
9.) Zakresem świadczonej usługi powinny być objęte usługi sieciowe DHCP, DNS, SMTP.
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10.) W ramach świadczonej usługi powinien być zapewniony standard Wi-Fi: b/g/n,
z możliwością rozwinięcia do 5 GHz (802.11 a/n).
D) Zamawiający zakłada, że urządzenia wykorzystane do świadczenia usługi będącej
przedmiotem zamówienia spełnią poniżej wskazane wymagania co do ich montażu:
1.) Anteny jak i pozostałe urządzenia instalowane w wagonach będą posiadały dopuszczenia
do stosowania w transporcie kolejowym, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów
przeciwpożarowych oraz wpływu na poziom zakłóceń elektromagnetycznych oraz będą
posiadały inne prawem wymagane dopuszczenia oraz certyfikacje.
2.) Przed rozpoczęciem montażu: anten, układu zasilania, urządzeń Wykonawca musi
opracować projekt zawierający warunki techniczne wykonania w tym rysunki i schematy
wykonywanych instalacji, projekt zmian instalacji elektrycznej wagonu danego typu (szafa
elektryczna) zapewniający oddzielne zasilanie (niezależne zabezpieczenie układu)
montowanych urządzeń. Dokumentacja ta powinna zawierać opinie właściwych instytucji,
o ile są one wymagane przepisami prawa, oraz być uzgodniona z Zamawiającym. Po
wykonaniu instalacji Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację
techniczno-ruchową całej wykonanej instalacji i zabudowanych urządzeń.
3.) Urządzenia dostarczające Internet w wagonach powinny być wykonane w formie
zamkniętej skrzyni zainstalowanej w szafie elektrycznej wagonu. W przypadku braku miejsca
na stelażu montaż urządzenia powinien zapewnić stabilne i odporne na przemieszczanie się
podczas jazdy wagonu mocowanie.
4.) Wyprowadzone z urządzenia anteny powinny być umieszczone w korytkach kablowych
poprowadzonych wzdłuż wagonu pod sufitem. W żadnym przypadku nie mogą być luźno
rozłożone na elementach wyposażenia sufitowego.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie pełnej informacji o usłudze dla
pasażerów PKP Intercity S.A.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia będzie określony przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje wykonanie prawa opcji
wskazanego w punkcie II.2.2) treści niniejszego ogłoszenia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
72315000-6, 72400000-4
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Usługa świadczona przez Wykonawcę polega na zapewnieniu dostępu do Internetu za
pośrednictwem bezprzewodowej sieci (WiFi) oraz dostępu do treści multimedialnych w 300
wagonach PKP Intercity, z zastrzeżeniem, że w 30 wagonach PKP Intercity dostęp ten
zostanie zapewniony w terminie najpóźniej 90 dni od dnia zawarcia umowy o udzielenie
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zamówienia publicznego, pasażerom PKP Intercity S.A. wraz z zainstalowaniem niezbędnej
do świadczenia tej usługi infrastruktury i urządzeń oraz ich utrzymaniem, konserwacją,
serwisowaniem, rozwojem i ubezpieczeniem, a po zakończeniu świadczenia usług
przywróceniem poprzedniego stanu taboru, tj. powrót do stanu sprzed instalacją urządzeń,
infrastruktury, w tym - demontażem na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamówienie obejmie (i)
pełną implementację techniczną projektu w tym instalację infrastruktury, urządzeń (ii)
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, licencji, certyfikacji, opinii - zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, (iii) zapewnienie dostępu do Internetu za pośrednictwem
bezprzewodowej sieci (WiFi), (iv) udostępnienie treści multimedialnych pasażerom, (v)
serwis, utrzymanie, konserwację, rozwój, ubezpieczenie infrastruktury, urządzeń, (vi)
przywrócenie poprzedniego stanu taboru, tj. powrót do stanu przed instalacją urządzeń,
infrastruktury, w tym demontaż infrastruktury, urządzeń przez Wykonawcę po wygaśnięciu
lub rozwiązaniu umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na żądanie Zamawiającego i pod jego
nadzorem.
II.2.2) Informacje o opcjach
W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje zlecenie Wykonawcy
świadczenia usługi polegającej na zapewnieniu przez Wykonawcę dostępu do Internetu za
pośrednictwem bezprzewodowej sieci (WiFi) oraz dostępu do treści multimedialnych
pasażerom PKP Intercity S.A. wraz z zainstalowaniem niezbędnej do świadczenia tej usługi
infrastruktury i urządzeń oraz ich utrzymaniem, konserwacją, serwisowaniem, rozwojem i
ubezpieczeniem, a po zakończeniu świadczenia usług - demontażem na koszt i ryzyko
Wykonawcy w 300 wagonach), z opcją zwiększenia liczby wagonów w których świadczona
będzie usługa do maksymalnie 450 wagonów (tj. maksymalnie o 150 wagonów) w
przewidywanym terminie do końca 2015 r. Zakres usługi w odniesieniu do maksymalnie
dodatkowych 150 wagonów nie będzie obejmował instalacji całej infrastruktury niezbędnej
do świadczenia usługi.
II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 miesięcy (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez Wykonawców wadium.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
W ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje
spełnienie świadczenia niepieniężnego na rzecz Wykonawcy polegającego na
(i) udostępnieniu Wykonawcy powierzchni reklamowej w lub na wagonach o określonej
wartości oraz (ii) zapewnieniu możliwości pobierania przez Wykonawcę opłat za świadczoną
usługę dostępu do Internetu oraz dostępu do treści multimedialnych od użytkowników
końcowych tj. pasażerów.
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III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze
zm.) (dalej „PZP”).
III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca
musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP (szczegółowy opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków zawarty jest w pkt. III.2.2. I pkt. III.2.3.
niniejszego ogłoszenia), nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP oraz musi posiadać uprawnienia
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
1. Celem wykazania spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP oraz
niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP Wykonawca
winien przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niżej
wymienione dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust.
1 PZP,
3.) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 4-8 PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, albo informację o tym, że nie należy on do grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2007 r., Nr 50, poz. 331, ze zm.),
9) zaświadczenie o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (dalej: „ustawy PT”) (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800, ze zm.)
potwierdzające, iż Wykonawca wpisany jest do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i jest
uprawniony do wykonywania na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy PT w zakresie dostarczania sieci
telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz świadczenia usług
telekomunikacyjnych zapewnienia dostępu do sieci Internet.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 PZP, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 PZP,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt 3), 5)-7) powyżej - składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 4) powyżej - składa
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczy, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 4-8 PZP.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1) i ppkt. 2) oraz w pkt. 4, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 3),
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 i pkt. 4,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
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Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dyspozycję ust. 5 stosuje się
odpowiednio.
7. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać
brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający
nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku
prowadzona będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca
musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług
telekomunikacyjnych zapewnienia dostępu do Internetu w transporcie szynowym lub
kolejowym.
2. Celem potwierdzenia spełnienia w/w warunku Wykonawca winien przedłożyć wykaz
wykonanych usług, o których mowa w punkcie 1 powyżej w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów, że wskazane usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej będą:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a powyżej.
Do dowodów, o których mowa powyżej ma zastosowanie przepis § 9 ust. 2 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013, poz. 231). Zgodnie z tym przepisem Wykonawca, w miejsce
poświadczeń, może przedkładać inne dokumenty potwierdzające, że wskazane usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Wykonawca celem wykazania spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia może
polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków pod warunkiem, że Wykonawca w takiej sytuacji udowodni
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
Udowodnienie tego może nastąpić w szczególności poprzez przedłożenie wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie takie powinno zawierać informację o konkretnym
sposobie udostępnienia wiedzy i doświadczenia innego podmiotu na rzecz Wykonawcy na
określonym etapie realizacji zamówienia.
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III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje
odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

zawodowe

osób

Sekcja IV: Procedura
IV.1.1) Rodzaj procedury
Negocjacyjna
Kandydaci zostali już zakwalifikowani: Nie
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów określonych poniżej:
1. Rozwiązanie oferowane Pasażerom (parametry usługi, zakres zaproponowanego
kontentu) Waga 40
2. Cena ofertowa brutto. Przez cenę należy rozumieć wartość udostępnianej Wykonawcy
powierzchni reklamowej w lub na wagonach PKP Intercity S.A. Waga 25
3. Wysokość opłat pobieranych od użytkowników końcowych (pasażerów) za poszczególne
składowe oferty (dostęp do Internetu i opłaty za kontent). Waga 20
4. Termin uruchomienia usługi dostępu do Internetu oraz usługi dostępu do treści
multimedialnych pasażerom PKP Intercity S.A. z uwzględnieniem uwagi zawartej w sekcji
VI.3.10 niniejszego ogłoszenia. Waga 15.
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
BFZ4-073-PU-20/2013
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: Nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
05.04.2013r. godzina 09:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
polski.
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.7) Warunki otwierania ofert
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3) Informacje dodatkowe
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien zawierać: nazwę i adres
Wykonawcy, adres do korespondencji, nazwę zamówienia, wykaz składanych oświadczeń
i dokumentów, określenie ilości stron (zapisanych) kompletnego Wniosku, podpisy osób
upoważnionych, miejsce i datę sporządzenia Wniosku.
Jeżeli o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie, Wniosek musi zawierać
nazwy i adresy wszystkich Wykonawców.
Wniosek powinien być sporządzony w sposób trwały, tj. np. zbindowany, zszyty itp.
2. Oryginał Wniosku musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji danego Wykonawcy wynikającą
z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy) bądź
przez prawidłowo umocowanych pełnomocników, dla których należy załączyć stosowne
pełnomocnictwo. Jeżeli dokument wydany przez właściwy organ rejestrowy nie zawiera
informacji o zasadach reprezentacji Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zamieścić we
Wniosku te informacje w formie oświadczenia.
Jeżeli o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie, Wniosek musi być
podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia albo przez pełnomocnika, o którym mowa w sekcji III.1 pkt 3 niniejszego
ogłoszenia.
3. Wykonawca złoży we Wniosku wszystkie niezbędne pełnomocnictwa. Treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo
do udzielenia dalszych pełnomocnictw. Wszystkie pełnomocnictwa składane we Wniosku
powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty, oświadczenia,
materiały, wykazy, itd. będące integralną częścią Wniosku muszą być sporządzone w języku
polskim, bądź przetłumaczone na język polski.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez wykonawcę lub te podmioty (za wyjątkiem pełnomocnictw, zgodnie z sekcją VI.3)
punkt 3. niniejszego ogłoszenia oraz dokumentu, o którym mowa w sekcji III.2.1) pkt 1 ppkt
8) niniejszego ogłoszenia (lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co
Wykonawca), które powinny być wystawione w oryginale).
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający
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może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8. Do składania ofert wstępnych zostanie zaproszonych nie więcej niż 5 (pięciu)
Wykonawców, którzy spełnią wszystkie wyżej wymienione wymogi. Jeżeli liczba
Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 (pięć), to
do złożenia ofert wstępnych zostanie zaproszonych 5 (pięciu) Wykonawców, którzy uzyskają
najwyższe oceny za spełnienie warunku, o którym mowa w sekcji III.2.3 pkt 1 niniejszego
ogłoszenia (kwalifikacje techniczne) tj. otrzymają najwyższą ilość punktów przyznanych wg
zasady, że za każde zadanie spełniające wymogi opisane powyżej w sekcji III.2.3 pkt 1
niniejszego ogłoszenia (kwalifikacje techniczne) ponad wymagane minimum Wykonawca
otrzyma 2 punkty, jeżeli bazuje na własnej wiedzy i doświadczeniu oraz 1 punkt jeżeli
wykazuje się wiedzą i doświadczeniem podmiotu trzeciego udostępniającego mu swój
potencjał na podstawie art. 26 ust. 2b PZP. W przypadku, gdy po dokonanej kwalifikacji, na
ostatnim (piątym) miejscu kwalifikującym Wykonawców do dalszego udziału w
postępowaniu znajdzie się więcej niż 1 (jeden) Wykonawca, Zamawiający zakwalifikuje do
udziału w postępowaniu wszystkich Wykonawców, którzy znajdą się na tym miejscu w
związku z otrzymaną ilością punktów.
9. Ewentualna możliwość sprzedaży przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
infrastruktury, urządzeń potrzebnych do świadczenia usług będących przedmiotem
zamówienia, po upływie terminu realizacji zamówienia, będzie przedmiotem prowadzonych
negocjacji.
10. Kryterium oceny ofert końcowych w przedmiocie terminu uruchomienia usługi dostępu
do Internetu oraz usługi dostępu do treści multimedialnych w wagonach PKP Intercity
pasażerom PKP Intercity S.A. odnosi się wyłącznie do części zamówienia t.j. zapewnienia
usługi będącej przedmiotem zamówienia w 270 wagonach, co do których usługa nie musi
być zapewniona w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z sekcją II.2.1) treści niniejszego ogłoszenia.
11. Mapa istniejącej na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia sieci kolejowej dostępna jest
na stronie internetowej: www.intercity.pl
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22 458 77 01
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 22 458 77 00
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje
wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zmawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Terminy wniesienia odwołania:
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1. Na czynności Zamawiającego jeżeli informacja o czynnościach Zamawiającego
stanowiących podstawę wniesienia odwołania została przekazana sposób określony w art. 27
ust. 2 PZP (faksem) – 10 dni, a w pozostałych przypadkach – 15 dni.
2. Na treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym UE oraz
wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej -10 dni.
3. Wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 odwołanie wnosi się w terminie liczonym
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22 458 77 01
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 22 458 77 00
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia do DzUUE:
20.03.2013r.
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