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  Warszawa, dnia. 02.01.2014 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/01/2014 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci telefonii stacjonarnej 

 dla Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP 

CPV:   64.20.00.00-8 

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 200 000 euro. 

Miejsce dostawy: 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP  

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 

Zamawiający: 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP  

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 

Adres strony internetowej: www.piap.pl  
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ 

 
 
 
1. Nazwa i adres zamawiającego 
 

 

 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
Al. Jerozolimskie 202 

Warszawa 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
 

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759z późn. 

zm.) – dalej zwaną „ustawą”  

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiotem zamówienia jest: 

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci telefonii stacjonarnej dla Przemysłowego 
Instytutu Automatyki i Pomiarów – PIAP, al. Jerozolimskie 202, 02-486 - Warszawa". 

1. Wymagania ogólne 
1. Usługi muszą mieć charakter powszechny, muszą być świadczone zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 

Nr 171.  poz.1800 z późn. zm.) z wykorzystaniem istniejącej wewnętrznej sieci telefonicznej 

Zamawiającego. 
2. Świadczenie usługi może realizować Wykonawca, który został wpisany do rejestru 

przedsiębiorstw telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 

171, poz. 1800 z późn. zm.). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

3. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub 

innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej, od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim i 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Obecnymi dostawcami usługi jest Telekomunikacja Polska SA i Netia SA. Umowy na świadczenie 

usług w zakresie telefonii stacjonarnej zawarte są z TPSA na czas nieokreślony. Obowiązuje 30-

dniowy okres wypowiedzenia umowy od daty zakończenia okresu rozliczeniowego 

przypadającego na ostatni dzień miesiąca. Umowa z NETIA SA zawarta jest do 28.02.2014 

5. Ewentualne koszty związane z przejęciem numerów od dotychczasowych operatorów (TP S.A., 

NETIA SA) ponosi Wykonawca. 

6. Zamawiający wyklucza realizację połączeń w technologii VoIP. 

7. Termin realizacji zamówienia - 24 miesiące od 01.03.2014 do 29.02.2016. 
8. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia innym podmiotom usług dostępu do Internetu poprzez 

urządzenia wykorzystywane do świadczenia usługi w ramach niniejszego zamówienia. 
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9. Postępowanie obejmuje dwie części: 
 Cz. I świadczenie usług telefonii stacjonarnej z wykorzystaniem centrali telefonicznej 

zamawiającego - zakres numerów 22 8740000 - 22 8740499 

 Cz. II świadczenie usług telefonii stacjonarnej poprzez numery końcowe 22 863 xxxx 

 

Cześć I 

Aktualny sposób podłączenia centrali abonenckiej Zamawiającego do sieci publicznej 
Zamawiający posiada własną centralę abonencką ALCATEL A 4400 M2 wraz z wewnętrzną 

siecią telefoniczną.  
Centrala dołączona jest do sieci publicznej poprzez łącze radiowe do sieci NETIA SA. 

Obsługuje ono numerację od 228740000 do 228740499. Sposób dołączenia ISDN. Urządzenia 

teletransmisyjne stanowią własność NETIA SA. 

 

W celu zapoznania Wykonawców z obecnie działającym systemem Zamawiający 
przewiduje możliwość wizji lokalnej dla Wykonawców w dniu 09.01.2014 o godz. 13:00.  

Osoba do kontaktu – Jacek Frontczak 22 874 0165 

Wykonawca w ramach świadczenia usługi zapewni: 
1. Przeniesienie do własnej sieci 500 numerów telefonów dotychczas wykorzystywanych przez 

Zamawiającego bez przerw w pracy ponad okres dopuszczalny w ustawie prawo telekomunikacyjne 

oraz z zachowaniem dotychczasowego zakresu numeracji (228740000 do 228740499) (obecnie 

numery z NETIA SA) 

2. Świadczenie usług z wykorzystaniem istniejącej wewnętrznej centrali abonenckiej ALCATEL 

A 4400 i wewnętrznej sieci telefonicznej Zamawiającego. 

3. Realizowanie na rzecz Zamawiającego połączeń telefonicznych: 

a) lokalnych i strefowych, 

b) międzystrefowych, 

c) do sieci komórkowych, 

d) międzynarodowych, 

e) Innych sieci publicznych, takich jak: numery służb ratowniczych, serwisy informacyjne, linie 

informacyjne, połączenia z biurami numerów itp., 

f) z zapewnieniem transmisji dla połączeń faksowych, 

g) prezentację numeru inicjującego połączenie zarówno w połączeniach wychodzących jak i 

przychodzących. 

4. Dostarczanie w formie elektronicznej billingu szczegółowego dla wszystkich numerów (tzw. 

billing per DDI) wraz z oprogramowaniem do analizy i rozliczania połączeń oraz szkoleniem 

obsługi tego oprogramowania dla trzech pracowników Zamawiającego. 

5. W przypadku dołączenia systemu Zamawiającego do sieci Wykonawcy poprzez łącze radiowe, 

Wykonawca zapewni do tego celu dedykowane łącze radioliniowe. 

6. W przypadku konieczności dołączenia dodatkowych urządzeń w celu realizacji usługi (np. 

radiolinia) koszt tych urządzeń obciąża wykonawcę, a urządzenia te pozostają jego własnością. 
 

Świadczenie usługi będzie obejmować: 
1. Utrzymanie dotychczasowej numeracji linii telefonicznych w zakresie numerów od 22 8740 000 

do 22 8740 499. 

2. Sekundowy system naliczania od pierwszej sekundy po nawiązaniu połączenia, bez 

opłat za inicjację połączeń oraz rozłączeniem połączenia w momencie rozłączenia 

się którejkolwiek ze stron. 

3. Realizacja połączeń bez wykorzystania technologii VoIP. 

4. Realizację połączeń bez konieczności ręcznego wybierania prefiksu operatora (automatyczny 

prefiks będzie zaprogramowany). 

5. Płaski plan taryfowy tj. bez okresów taryfikacyjnych ze względu na porę dnia oraz dni 

tygodnia. 

6. Podłączenie linii  z przerwą w pracy, zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego 
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7. Dostarczanie w formie elektronicznej comiesięcznych billingów szczegółowych w rozbiciu na 

poszczególne numery (tzw. billing per DDI). 

 Połączenia telefoniczne 

Czas połączeń wychodzących  w okresie wrzesień 2012 – sierpień 2013 zrealizowanych przez 

Zamawiającego zawarty jest w Tabeli nr I.  

 
 
 
Tabela Nr 1 

 

 Lp. Nazwa Usługi - rodzaj połączenia Ilość minut w okresie 09.2012 – 08.2013 

1. Połączenia lokalne 72 000 

2 Połączenia międzymiastowe 33 200 

3 Połączenia do sieci komórkowych 62 500 

4. Połączenia międzynarodowe (kraje UE i USA 3 700 

5. Połączenia międzynarodowe (kraje UE i USA 

telefony komórkowe) 

550 

6. Infolinie 80x, 707... 5 000 

7. Połączenia 19xyz 400 

 

1. Podane w Tabeli nr 1 ilości minut należy traktować szacunkowo i nie stanowi to zobowiązania 

Zamawiającego do utrzymania podanej struktury ruchu w czasie realizacji umowy. 

2. Rzeczywisty czas trwania połączeń może być inny i nie może to mieć wpływu na ceny jednostkowe 

zastosowane przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą przy obliczaniu należności za faktycznie 

zrealizowane usługi telekomunikacyjne na rzecz Zamawiającego. 

3. Dla pozostałych, niewymienionych w formularzu cenowym połączeń Zamawiający wymaga podania 

cen zgodnie z cennikiem danego operatora, który będzie stanowił załącznik do oferty i umowy, w takim 

przypadku ceny z załącznika nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy z wyjątkiem ich 

obniżenia przez Wykonawcę. 
4. Zamawiający wymaga obniżenia przez Wykonawcę stawek abonamentu oraz połączeń w przypadku 

zmian w cennikach ogólnodostępnych poniżej stawek z przetargu. 

5. W przypadku ustawowego obniżenia cen za połączenia, opłaty naliczane przez Wykonawcę nie mogą 
być wyższe niż wynikające z przepisów. 

 

5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

6 Wykonawca odpowiada za sprawne przejęcie wszystkich numerów oraz uzyskanie wszystkich 

niezbędnych pozwoleń do realizacji przedmiotu zamówienia. 

7 Zamawiający gwarantuje ruch na poziomie 40% kwoty sumarycznej wartości połączeń wynikającej z 

powyższej tabeli 

 

 

. 

Wykonawca zapewni stałość cen przez okres obowiązywania umowy oraz zobowiązuje się do  
możliwości ich renegocjacji w przypadku wprowadzenia nowych, promocyjnych warunków u 
operatora. 
Zamawiający nie dopuszcza określenia przez Wykonawcę dodatkowych warunków ważności oferty. 
 
 
 



KZP/01/2014 5 

Termin wykonania zamówienia 
 
Usługa będzie świadczona przez okres 24 miesięcy od 01.03.2014 do 29.02.2016 

 
 
Część II 
Aktualny sposób dołączenia numerów  863 xxxx 
Zamawiający posiada 27 numerów miejskich o numeracji 863 xxxx z puli numeracyjnej TPSA dołączonych 

kablem  miedzianym do centrali na ul. Popularnej. Połączenia pomiędzy siecią TPSA a siecią wewnętrzna 

Zamawiającego znajdują się w pomieszczeniach centrali telefonicznej Zamawiającego. 

 

W celu zapoznania Wykonawców z obecnie działającym systemem Zamawiający 
przewiduje możliwość wizji lokalnej dla Wykonawców w dniu 09.01.2014 o godz. 13:00.  

Osoba do kontaktu – Jacek Frontczak 22 874 0165 
 

 

W ramach świadczenia usługi Wykonawca zapewni: 
1. Przeniesienie do własnej sieci 27 numerów telefonów dotychczas wykorzystywanych przez 

Zamawiającego bez przerw w pracy ponad okres dopuszczalny w ustawie prawo telekomunikacyjne 

oraz z zachowaniem dotychczasowej numeracji  
2. Realizowanie na rzecz Zamawiającego połączeń telefonicznych: 

h) lokalnych i strefowych, 

i) międzystrefowych, 

j) do sieci komórkowych, 

k) międzynarodowych, 

l) Innych sieci publicznych, takich jak: numery służb ratowniczych, serwisy informacyjne, linie 

informacyjne, połączenia z biurami numerów itp., 

m) z zapewnieniem transmisji dla połączeń faksowych, 

n) prezentację numeru inicjującego połączenie zarówno w połączeniach wychodzących jak i 

przychodzących. 

3. Dostarczanie w formie elektronicznej billingu szczegółowego dla wszystkich numerów wraz z 

oprogramowaniem do analizy i rozliczania połączeń oraz szkoleniem obsługi tego oprogramowania 

dla trzech pracowników Zamawiającego. 

4. W przypadku dołączenia telefonów Zamawiającego do sieci Wykonawcy poprzez łącze radiowe, 

Wykonawca zapewni do tego celu dedykowane łącze radioliniowe. 

5. W przypadku konieczności dołączenia dodatkowych urządzeń w celu realizacji usługi (np. 

radiolinia) koszt tych urządzeń obciąża wykonawcę, a urządzenia te pozostają jego własnością. 

Świadczenie usługi będzie obejmować: 
1. Utrzymanie dotychczasowej numeracji linii telefonicznych. 

2. Sekundowy system naliczania od pierwszej sekundy po nawiązaniu połączenia, bez 

opłat za inicjację połączeń oraz rozłączeniem połączenia w momencie rozłączenia 

się którejkolwiek ze stron. 

3. Realizacja połączeń bez wykorzystania technologii VoIP. 

4. Realizację połączeń bez konieczności ręcznego wybierania prefiksu operatora (automatyczny 

prefiks będzie zaprogramowany). 

5. Płaski plan taryfowy tj. bez okresów taryfikacyjnych ze względu na porę dnia oraz dni tygodnia. 

6. Podłączenie linii  z przerwą w pracy, zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego 

7. Dostarczanie w formie elektronicznej comiesięcznych billingów szczegółowych w rozbiciu na 

poszczególne numery  

 

Połączenia telefoniczne 
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Czas połączeń wychodzących  w okresie wrzesień 2012 – sierpień 2013 zrealizowanych przez 

Zamawiającego zawarty jest w Tabeli nr 2.  

 
 
 
Tabela Nr 2 

 

 Lp. Nazwa Usługi - rodzaj połączenia Ilość minut w okresie 09.2012 – 08.2013 

1. Połączenia lokalne 3 300 

2 Połączenia międzystrefowe 3 600 

3 Połączenia do sieci komórkowych 5 500 

4. Połączenia międzynarodowe  6000 

5. Infolinie 80x, 707... 1 000 

 

1. Podane w Tabeli nr 1 ilości minut należy traktować szacunkowo i nie stanowi to zobowiązania 

Zamawiającego do utrzymania podanej struktury ruchu w czasie realizacji umowy. 

2. Rzeczywisty czas trwania połączeń może być inny i nie może to mieć wpływu na ceny 

jednostkowe zastosowane przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą przy obliczaniu należności 

za faktycznie zrealizowane usługi telekomunikacyjne na rzecz Zamawiającego. 

3. Dla pozostałych, niewymienionych w formularzu cenowym połączeń Zamawiający wymaga 

podania cen zgodnie z cennikiem danego operatora, który będzie stanowił załącznik do oferty i 

umowy, w takim przypadku ceny z załącznika nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania 

umowy z wyjątkiem ich obniżenia przez Wykonawcę. 
4. Zamawiający wymaga obniżenia przez Wykonawcę stawek abonamentu oraz połączeń w 

przypadku zmian w cennikach ogólnodostępnych poniżej stawek z przetargu. 

5. W przypadku ustawowego obniżenia cen za połączenia, opłaty naliczane przez Wykonawcę nie 

mogą być wyższe niż wynikające z przepisów. 
 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca odpowiada za sprawne przejęcie wszystkich numerów oraz uzyskanie wszystkich 

niezbędnych pozwoleń do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
Wykonawca zapewni stałość cen przez okres obowiązywania umowy oraz zobowiązuje się do  
możliwości ich renegocjacji w przypadku wprowadzenia nowych, promocyjnych warunków u 
operatora. 
Zamawiający nie dopuszcza określenia przez Wykonawcę dodatkowych warunków ważności oferty. 
 
 
Termin wykonania zamówienia 
 
Usługa będzie świadczona przez okres 24 miesięcy od 01.03.2014 do 29.02.2016 

 
 
4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 
 
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych: 

1.1.  Potwierdzające prawo wykonawców do ubiegania się o zamówienie publiczne: 

 

Numer  

warunku  

Opis warunku  

1. Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z 
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wymaganiami ustawowymi. 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień 
publicznych. 

 

1.2. Potwierdzające zdolność wykonawców do wykonania zamówienia publicznego: 

 

Numer 

warunku  

Opis warunku  

1. 

 

 

 

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne 

zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób 

zdolnych do wykonania zamówienia, rozumiane jako: 

- zrealizował w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 

zamówienia, których przedmiotem było świadczenie usług telefonii stacjonarnej o 

wartości netto każdego zamówienia przekraczającej  równowartość 50.000,00 zł rocznie 

2. 

 

 

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. Oznacza to, że musi on wykazać, iż jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (w tym 

od odpowiedzialności wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań) na kwotę minimum 500.000,00 zł.  

 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków stosując ocenę zerojedynkową: 
SPEŁNIA lub NIE SPEŁNIA.  

3. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 

którzy nie złożyli pełnomocnictw, którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub 

którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

4. Nieuzupełnienie przez wykonawców oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego 

terminie będzie skutkowało wykluczeniem wykonawców z postępowania. 

5. Jeżeli okaże się to niezbędne, w wyznaczonym przez siebie terminie zamawiający wezwie 

wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

Rozdziale 5. 

 

 

5. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
1. Wykonawcy, dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków, określonych w rozdziale 4 niniejszej 

specyfikacji, zobowiązani są dołączyć do formularza ofertowego, wykonanego według wzoru 

Załącznik 1, następujące dokumenty i oświadczenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: 
1.1.  W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących prawa wykonawcy do ubiegania się o 

zamówienie publiczne wykonawca powinien złożyć: 
 

Numer 

warunku  

Dokument potwierdzający spełnienie warunku 

1. 

  

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  informacji o działalności 

gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

 

2. a) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa 
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zamówień publicznych – na Załączniku  do formularza ofertowego. 

1.2.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w: 

1) pkt 1 ppkt 1.1. warunki nr 1a powyżej 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, 

1.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2. ppkt 1)  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

1.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2. wykonawca powinien zastąpić 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

1.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących zdolności wykonawcy do wykonania 

zamówienia publicznego, wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty: 

 

Nr 

warunku 

Dokument potwierdzający spełnienie warunku 

1. a) 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 stacjonarnej . 

Wartość netto każdego zamówienia musi przekraczać równowartość 50.000,00 zł netto w skali 

roku, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty 

potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie - na Załączniku Nr 2 do 

formularza ofertowego, 

  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 

 

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, 

sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 

3. Do oferty należy załączyć spis dokumentów, o których mowa w rozdziale 5 i 6, wraz z podaniem 

numerów stron, na których zamieszczone zostały ww. dokumenty. Spis taki powinien poprzedzać 
załączone dokumenty. 

4. Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ, dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być 
udzielone w szczególności: łącznie przez wszystkich wykonawców (jeden dokument), oddzielnie przez 

każdego z nich (tyle dokumentów ilu wykonawców). Do oferty winno być załączone ww. 

pełnomocnictwo. 

6. Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 
 
Na podstawie art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w 

postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie 

może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone wraz z ofertą. Przepisy dotyczące 

wykonawcy stosuje się odpowiednio do każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja prowadzona 

będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).  

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia została wybrana, 

Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 



KZP/01/2014 9 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się  z wykonawcami 
 

Wszelka korespondencja  dotycząca   zamówienia  publicznego,  między Wykonawcą a Zamawiającym 

odbywać  się  będzie   pisemnie,mailem jowsiak@piap.pl   kzp@piap.pl.. 
W korespondencji należy powoływać się na znak postępowania KZP/01/2014. 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień  niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, bez wskazania źródła zapytania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed 

upływem terminu składania ofert do modyfikacji treści SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację 
Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia . 

 W przypadkach uzasadnionych Zamawiający przedłuży termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu 

terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ.  W takim przypadku, wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców i Zamawiającego 

dotyczące wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

Zamawiający wyklucza możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach technicznych upoważniony jest: 

Jacek Frontczak tel. 22 87 40 165  w godzinach 9.00-14.00 jfrontczak@piap.pl  
 
W sprawach formalnych: 
Joanna Gorzelniak – Owsiak tel. 22 87 40 233, jowsiak@piap.pl  
  w godzinach 8.30 - 13.30  
 
 
7. Wymagania dotyczące wadium 
 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 
8. Termin związania ofertą 

 
Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

 
 
9. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

a) Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. 

b) Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.  

d)  Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym   załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ. Wypełniony druk oferty traktowany będzie jako jednoznaczne wyrażenie woli 

realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 
e) Oferta powinna znajdować się w  zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej 

zawartością bez jej otwierania: 
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- koperta  musi posiadać nazwę i adres wykonawcy; 

oraz być oznaczona w następujący sposób: 

 
„Oferta – przetarg nieograniczony : 

 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej   
 nie otwierać przed 14.01.2014” 

NR  KZP/01/2014 
Liczba stron   (określić ile stron znajduje się w kopercie) 

 
f) Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ. 

a) Ofertę należy napisać w języku polskim w sposób trwały (na maszynie do pisania, komputerze, 

długopisem lub nieścieralnym atramentem), na druku ofertowym („Oferta) dołączonym do SIWZ 

lub innej formie, ale przy dokładnym zachowaniu numeracji stosowanej w druku „Oferta”. 

Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we zworze druku Oferta. Druk 

Oferta stanowi załącznik numer 1 do SIWZ (w formie drukowanej i w formacie elektronicznym) 

h) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczone przez Wykonawcę. 
i) Oferta winna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika, o 

którym mowa w pkt 5 ust.5. 

j) Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami winna być zszyta w całość, ponumerowana 

kolejnymi numerami (z wyłączeniem stron czystych, bez nadruku, które nie muszą być 
ponumerowane) i parafowana przez osobę podpisującą ofertę wraz z wszelkimi miejscami, w 

których Wykonawca naniósł zmiany. 

k) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę 
 

 

 

 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

a) Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisem określonymi  w pkt 10 SIWZ – należy złożyć 
osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Przemysłowy Instytut Automatyki i 
Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Warszawa, bud. 3 pok. 8 

 
 

ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OFERTY ZŁOŻONE W INNYM 
MIEJSCU NIŻ WSKAZANE POWYŻEJ ORAZ ZA BŁĘDNE OZNAKOWANIE KOPERT 

 

 

b) Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego określonego w pkt 11a do godziny 1000 dnia 14.01. 
2014r. 

c) Za moment faktycznego złożenia oferty przyjmuje się fakt jej fizycznego złożenia za potwierdzeniem 

w siedzibie PIAP, Al. Jerozolimskie 202, budynek 3, pok.8 w Warszawie lub otrzymania przesyłki 

pocztowej przez Zamawiającego. 

d) Celem dokonania zmian bądź poprawek, Wykonawca może, przed terminem składania ofert, zmienić 
lub wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem 

zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert 

e) Oferty wycofane przez wykonawcę, będą mu zwrócone. po terminie otwarcia ofert. W przypadku 

złożenia oferty zamiennej, oferty pierwotne, względem ofert zamiennych, nie będą otwierane. Jako 

ostatnie w kolejności zostaną otwarte koperty zawierające oferty przetargowe, co do których 

stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane. 

f) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 

g) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się u 

zamawiającego:    

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
Warszawa, Al. Jerozolimskie 202, pok. 8 budynek 3  

 w dniu 14.01.2014 o godz.1030 

  i przebiegać będzie zgodnie z art. 86 ustawy. 
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11. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
 
1. Ocena ofert odbywać się będzie przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny ofert: 

 

Lp. Kryterium Waga kryterium 
1. Cena usługi 100% 

 

Jako cena do porównania cen będzie przyjmowana wartość obliczona według wzoru: 

Cześć 1 

 

Coferty =  24 x  Cab + Cpol 

gdzie: 

Cab – cena abonamentu miesięcznego (numeracja 22 874 000 – 499) 

Cpol – cena połączeń wyliczona według wzoru 

Cpol = 144000 * Clok + 66400 * Cms + 125000 * Ck + 7400 * Cmn +  

+1100 * Cmnk + 800 * Cinf  

gdzie: 

Clok – cena za połączenie lokalne  

Cms – cena za połączenia międzystrefowe 

Ck – cena za połączenie z numerami komórkowymi krajowymi 

Cmn – cena za połączenia międzynarodowe  do krajów UE i USA 

Cmnk – cena za połączenia międzynarodowe na numery komórkowe UE 

Cinf – cena za połączenia na numery infolinii 80x… i 707… 

UWAGA: wszystkie ceny powinny zawierać podatek VAT. Ceny połączeń powinny być podane za jedną 
minutę połączenia. 

 

Część 2  

 

Coferty =  27 x 24 x  Cab + Cpol 

gdzie: 

Cab – cena abonamentu miesięcznego  

Cpol – cena połączeń wyliczona według wzoru 

Cpol = 6600 * Clok + 7200 * Cms + 11000 * Ck + 12000 * Cmns +  

+ 2000 * Cinf  

gdzie: 

Clok – cena za połączenie lokalne  

Cms – cena za połączenia międzystrefowe 

Ck – cena za połączenie z numerami komórkowymi krajowymi 

Cmn – cena za połączenia międzynarodowe  

Cinf – cena za połączenia na numery infolinii 80x… i 707… 

 
1.2. Suma przyznanych punktów w kryterium „Cena usługi” w każdej części zostanie następnie 

przemnożona przez wagę kryterium, czyli przez 100%. 

 

2. Wykonawcy zobowiązani są do podania ceny za realizację zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich 

przewidywanych kosztów, jakie zamawiający będzie musiał ponieść w trakcie realizacji umowy. 

3. Wykonawca w formularzu oferty podaje ceny jednostkowe  brutto, przy użyciu, których realizował 

będzie przedmiot zamówienia na warunkach określonych w SIWZ. Wykonawca nie może samodzielnie 

zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza ofertowego. Ryzyko konieczności 

wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, 

ryzyko związane ze zmianami opłat celnych itp. obciąża wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. 
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4. Oferowane ceny jednostkowe winny obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ. Zamawiający nie 

zapewnia zwolnienia wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracał żadnych kar 

należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen materiałów, transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, 

podatków, ubezpieczeń, itp., których nie przewidziano w SIWZ. 

5. Wszystkie ceny muszą zawierać podatek VAT i muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.  

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7.  Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w danej części odpowiada wszystkim 

wymaganiom Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełnia wszystkie wymagania 

określone w SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny  

 

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana, niezależnie w każdej części, oferta z najniższą ceną brutto, 

odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej specyfikacji.  

 

12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Po upływie terminu nie krótszego niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli 

zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, nie później niż przed 

upływem terminu związania ofertą, zostanie podpisana umowa z wykonawcą, którego oferta została 

wybrana. 

 

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy   
 

1. Wykonanie umowy: 
Przez wykonanie umowy rozumiane jest wykonanie pełnego zakresu usługi (zgodnie z 

zapisami w Rozdz. 3 niniejszej SIWZ. 
 

1. Warunki płatności: 
Wynagrodzenie będzie płatne za każdy miesiąc świadczenia usług telekomunikacyjnych, na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT za usługi telekomunikacyjne, w terminie 14 

(słownie: czternaście) dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

Płatności będą realizowane w PLN. 

Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; koszty obsługi 

bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

2. Kary umowne 
W przypadku, gdy Wykonawca będzie w sposób nienależyty, w tym niezgodny z zapisami niniejszej 

Umowy wykonywał przedmiot Umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 

odpowiadającej sumie wynagrodzeń brutto wynikających ze wszystkich faktur VAT za usługi 

telekomunikacyjne wystawionych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech miesięcy licząc wstecz od 

dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.  

Za uchybienia skutkujące powyższymi karami Zamawiający uważa: 

- przerwę w świadczeniu usług telekomunikacyjnych przez ponad 24 godziny 
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- niedostarczanie billingu dla DDI, o którym mowa w 3.4 SIWZ w ciągu 14 dni od dnia zakończenia okresu 

rozliczeniowego oraz nieudzielenie w ciągu 14 dni od dnia zakończenia pierwszego okresu rozliczeniowego 

licencji na oprogramowanie wymienione w tymże punkcie. 

- świadczenie usług internetowych bez zgody zamawiającego  

W przypadku wystąpienia sytuacji skutkującej obciążeniem Wykonawcy karami umownymi przed 

upływem trzech okresów rozliczeniowych, kary zostaną naliczone według struktury ruchu określonej w 

SIWZ przy zastosowaniu stawek Wykonawcy określonych w ofercie. 

 

W przypadku opóźnienia terminu rozpoczęcia świadczenia usług, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 3,00 PLN (słownie: trzy złote netto) za każdy numer i każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 

Jeżeli opóźnienie rozpoczęcia świadczenia usług w stosunku do określonego numeru przekroczy 5 (słownie: 

pięć) dni to Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

Za opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia usługi Zamawiający uważa przekroczenie o ponad 3 (trzy) 

godziny czasu określonego prawem telekomunikacyjnym.. 

 

W przypadku przerw w świadczeniu usług przekraczających godzinę w ciągu miesiąca Zamawiający 

obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 50 PLN za każdą kolejną rozpoczętą godzinę. 
 

Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na wykonawcy 

oraz zamawiającym zawiera wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór umowy po zapoznaniu się z nim, 

zaakceptowaniu oraz parafowaniu przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy należy 

dołączyć do składanej oferty jako załącznik. 

 
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  postępowania  o 
udzielenie zamówienia 
 

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy i innym uczestnikom postępowania szczegółowo 

określone zostały w Dziale VI ustawy. 

 
16. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.  67 ust. 

1  pkt  6 
 
Zamawiający    przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

 
17. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie 
 

Zamawiający wyklucza składanie ofert wariantowych. 

 
18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między   

zamawiającym a wykonawcą 
 

Nie dotyczy. 

 
19. Aukcja elektroniczna 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu. 

 

20. Załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty  wraz z załącznikami, 

Załącznik nr 2 - Wzór umowy, 
         Specyfikację Istotnych 

         Warunków Zamówienia 

            

         ZATWIERDZAM 

         Dr inż. Jan Jabłkowski 


