Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.piap.pl/bip

Warszawa: świadczenie usług telefonii komórkowej
Numer ogłoszenia: 244065 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP , Al. Jerozolimskie 202,
02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 874 0165, faks 022 874 0221.

•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.piap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług telefonii
komórkowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usług
telefonii komórkowej.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

do 20% wartości zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.20.00-5, 32.25.00.00-0, 31.71.12.11-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.02.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie, iż wykonawca posiada sieć stacji telefonii komórkowej pracującą w
oparciu o przydzielone częstotliwości i ważne pozwolenia radiowe wydane przez Prezesa
UKE dla zakresów GSM900, GSM1800, UMTS.

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykaz realizowanych lub zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy
- w tym okresie, minimum 2 zamówień, których przedmiotem było świadczenie usług
telefonii komórkowej oraz połączeń głosowych za pomocą transmisji danych
wykorzystaniu technologii GPRS umożliwiającej zestawianie połączeń 1 do 1 oraz 1 do
wielu. Wartość netto każdego zamówienia musi przekraczać równowartość 50.000,00 zł
netto rocznie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz
dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem
zamowienia na kwotę minimum 500 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:

•

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;

•

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;

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:

•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

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 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

wykonawca

powołujący
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przy
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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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

•

1 - Cena - 95

•

2 - Dostęp do Internetu w technologii LTE - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1/ gdy nadzwyczajna zmiana stosunków spowoduje, że spełnienie świadczenia wynikającego z
Umowy będzie połączone z nadmiernymi trudnościami, albo grozić będzie jednej ze Stron stratą,

czego Strony nie przewidywały przy zawarciu Umowy. 2/ gdy w związku z rozwojem działalności
zamawiającego zajdzie konieczność zmiany limitu transferu miesięcznego lub usług dodatkowych
dla niektórych modemów 3/ gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, ze bez zmiany
Umowy Strony nie będą mogły w sposób należyty wywiązać się z postanowień Umowy, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 4/ gdy wystąpi sytuacja, gdy ten sam rezultat
można będzie osiągnąć szybciej, mniejszym nakładem sił i środków. 5/ gdy zaistnieje sytuacja, że
w ramach ustalonego wynagrodzenia, Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia o wyższych
parametrach niż określone w Umowie. 6/ gdy nie dokonanie zmian w Umowie będzie ewidentnym
działaniem sprzecznym z zasadą celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.
7/ gdy Wykonawca złoży propozycje, które: a) zmniejszą koszty, b) poprawią sprawność lub
wartość przedmiotu Umowy, c) w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku. 8/ gdy zaistnieją
nieprzewidywalne okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie
można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez nich wykonanie Umowy nie będzie
możliwe, nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego jest wykonywana; 9/ gdy z przyczyn
niezawinionych przez Zamawiającego, konieczne będzie przedłużenie czasu trwania Umowy. 10/ W
przypadku zmiany wysokości stawek podatku VAT Wykonawca naliczy podatek zgodnie
obowiązującymi przepisami.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.piap.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PIAP, Al.
Jerozolimskie 202 bud.3, pok.8, Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 26.11.2013 godzina 10:00, miejsce: PIAP, Al. Jerozolimskie 202 bud.3, pok.8, Warszawa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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: nie

