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  Warszawa, dnia. 15.11.2013 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/12/2013 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na świadczenie usług telefonii komórkowej: 

dla Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP 

CPV:   64212000- 5, 3225000 – 0, 31712112 – 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 TELEFONI KOMÓRKOWEJ  

 
 
 
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 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla PIAP w okresie od 

1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2016 r. Świadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić ma 

między innymi łączność głosową (połączenia wychodzące i przychodzące), tekstową (SMS), 

multimedialną (MMS) oraz dostęp do zasobów Internetu. Realizacja usługi odbywać się będzie 

poprzez wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę aktywnych kart SIM. 

 

 

Świadczenie usługi obejmuje następujące elementy: 

a) Zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej w obszarze wskazanym przez 

zamawiającego na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych. 

b) Możliwość realizowania połączeń głosowych 1 do 1 oraz 1 do wielu 

c) Dostarczenie telefonów komórkowych w rodzajach i ilościach opisanych w dalszej części 

przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych szczegółowo opisanych w Załączniku 

nr 1 do przedmiotu zamówienia. 

d) Uruchomienie dedykowanej dla zamawiającego grupy użytkowników sieci telefonii 

komórkowej. 

e) Zaprogramowanie, aktywowanie i przekazanie zamawiającemu kart SIM telefonii 

komórkowej w ilościach określonych w SIWZ (kart SIM standard i SIM mikro) 

f)  Dostosowanie zakresu świadczonych usług do wymogów zamawiającego zawartych w 

niniejszej SIWZ. 

g) Całodobowa dostępność telefonicznego biura obsługi klienta. 

h) Zapewnienie gwarancji jakości dostarczonej usługi zgodnie z regulaminem sieci danego 

operatora. 

i) Możliwość przypisania jednej karcie SIM dwóch numerów abonenckich - przełączanie 

numerów bez konieczności wyłączania telefonu. 

j) Możliwość przypisania jednego numeru dwóm kartom SIM 

k) Abonament ma uwzględniać opłatę za bezpłatne połączenia pomiędzy telefonami 

zamawiającego obsługiwanymi w ramach niniejszego zamówienia. 
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l) dostęp do Internetu w technologii LTE minimum na terenie Warszawy, Torunia w siedzibach 

oddziałów Zamawiającego oraz  Poznania, Kielc i Gdańska w obiektach targowych 
 

 

3.1 Termin wykonania zamówienia 
 
Usługa będzie świadczona od 1 lutego 2014 godz.0.00 roku do 31 stycznia 2016 roku godz. 24.00. 
 
 

3.2.Obecny profil Zamawiającego – ruch na kartach SIM w okresie 12 miesięcy (09.2012 – 
08.2013) 

 
Zamawiający posiada obecnie 74 aktywne karty SIM w telefonach komórkowych i 30 kart SIM w 

modemach GSM . 

 

Poniższa tabela przedstawia zsumowany ruch na kartach SIM zamawiającego za okres 12 miesięcy 

(09.2012 do 08.2013) 

Wartości wykazane w tabeli odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji wygenerowania 

ruchu o podobnej strukturze w trakcie trwania umowy. 

Zamawiający gwarantuje wygenerowanie w czasie trwania umowy ruchu w krajowych 

połączeniach głosowych nie mniejszego niż 80% ruchu średniego wynikającego z poniższej tabeli 

Tabela nie uwzględnia ruchu generowanego pomiędzy telefonami zamawiającego. 
Ruch wygenerowany przez Zamawiającego w okresie wrzesień 2012 - sierpień 2013 

Opis połączenia Kierunek jednostka   

GPRS  PL kB 23950301 

GRPS w roamingu poza UE/USA kB 21100 

GRPS w roamingu UE/USA kB 367379 

MMS-y wykonane w kraju PL szt 874 

MMS-y wykonane w roamingu poza UE/USA szt 9 

MMS-y wykonane w roamingu UE/USA szt 51 

Połączenia krajowe Komórki PL godz 1625 

Połączenia krajowe Stacjonarne PL godz 300 

Połączenia międzynarodowe poza UE/USA godz 24 

Połączenia międzynarodowe UE/USA godz 16 

Roaming - połączenia otrzymane poza UE/USA godz 6 

Roaming - połączenia otrzymane UE/USA godz 38 

Roaming - połączenia wykonane poza UE/USA godz 7 

Roaming - połączenia wykonane UE/USA godz 63 

SMS-y wykonane w kraju poza  UE/USA szt 46 

SMS-y wykonane w kraju PL szt 12934 

SMS-y wykonane w kraju UE/USA szt 196 

SMS-y wykonane w roamingu poza UE/USA szt 429 

SMS-y wykonane w roamingu UE/USA szt 598 

 

 
 
3.3 Zobowiązania wobec dotychczasowego operatora 

 
Umowa pomiędzy zamawiającym, a dotychczasowym operatorem komórkowym wygaśnie w dniu 

31.01.2014 godz. 24.00 

 

3.4 Warunki realizacji zamówienia 
 

3.4.1 Plany taryfowe 
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Wszystkie głosowe plany taryfowe zamieszczone w ofercie powinny być planami 

sekundowymi bez opłat inicjacyjnych za rozpoczęcie połączenia. W przypadku usługi 

transmisji danych z kart głosowych naliczanie (taryfikowanie) powinno następować, co 

10 kB. 

Plany taryfowe dla kart głosowych w telefonach komórkowych powinny przedstawiać się 
następująco: 

 

a) Plan dla telefonów komórkowych: 

 

Plan musi być oparty na jednolitym abonamencie dla wszystkich obecnych 

i przyszłych użytkowników. W koszt abonamentu zostanie wliczona aktywacja karty 

SIM. 

Plan taryfowy musi uwzględniać bezpłatne połączenia pomiędzy telefonami 

zamawiającego  obsługiwanymi przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia.   

 

Główne składniki planu taryfowego, które muszą być umieszczony w ofercie: 

 

a) Cena miesięcznego abonamentu uwzględniająca bezpłatne połączenia głosowe 

pomiędzy telefonami Zamawiającego obsługiwanymi przez Wykonawcę, 
b) Cena miesięcznego abonamentu uwzględniająca koszt za bezpłatne połączenia 

pomiędzy telefonami zamawiającego + pakiet transmisji danych 500 MB, przy 

czym przekroczenie miesięcznego limitu transmisji może powodować 
pogorszenie parametrów transmisji, ale nie może wiązać się z dodatkowymi 

opłatami. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wielkości 

pakietu według aktualnej oferty Wykonawcy. 

c) Cena minuty połączenia do sieci stacjonarnych w kraju, 

d) Cena minuty połączenia do sieci komórkowych w kraju, 

e) Cena za SMS krajowy,  

f) Cena za MMS krajowy, 

g) Cena miesięcznego abonamentu dla kart modemowych z limitem transmisji 

2 GB. Skutki przekroczenia jak w punkcie b. 

h) Cena za połączenia międzynarodowe z Polski do krajów UE 

i) Cena za połączenia odebrane w roamingu w krajach UE 

 

Podane ceny muszą uwzględniać rozliczenia sekundowe połączeń oraz pozostałe wymagania 

opisane w SIWZ. 

Ceny połączeń w kierunkach wyżej nie wymienionych zgodnie z oficjalnym cennikiem 

Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do podania adresu internetowego pod którym jest 

publikowany ww. cennik lub dostarczenia takiego cennika jako załącznika do umowy. 

 

 

3.4.2 Karty SIM 
 

Zamawiający wymaga, aby dostarczone karty SIM były zabezpieczone przed 

uruchomieniem cztero cyfrowym kodem PIN. W przypadku trzykrotnego, błędnego 

wprowadzenia kodu PIN karta powinna zostać samoczynnie zablokowana. Odblokowanie 

jej winno nastąpić po wprowadzeniu podanego (przy dostarczeniu kart) zamawiającemu 

przez wykonawcę kodu PUK. 

 

Karty SIM mają być dostarczone do lokalizacji zamawiającego w Warszawie 

w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie.  

 

Łącznie zamawiający planuje uruchomić minimum 74 karty SIM w telefonach 

komórkowych, 30 kart SIM w modemach GSM. Karty SIM winny być zaprogramowane 



KZP/12/2013 5 

w sposób umożliwiający również transmisję danych w standardzie GSM, EDGE i UMTS. 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu pomoc techniczną w przeprogramowaniu 

użytkowanych obecnie aparatów telefonicznych do standardów Wykonawcy. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia dodatkowych kart SIM wraz z 

uruchomieniem usług analogicznych jak w przypadku kart SIM obecnie posiadanych w 

ilości do 50-tu sztuk w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

 

3.4.3. Aparaty telefoniczne 
 

Zamawiający wymaga dostarczenia różnych typów aparatów komórkowych. 

Typy aparatów zamawiający określa następująco: 

Typ 1 - telefony występujące w cenniku detalicznym Wykonawcy w cenie do 650 zł netto 

- do 40 sztuk 

Typ 2 - telefony występujące w cenniku detalicznym Wykonawcy w cenie powyżej 650 zł 

netto do 1250 zł netto - do 15 sztuk 

Typ 3 - telefony występujące w cenniku detalicznym Wykonawcy w cenie powyżej 

1250 zł netto do 3000 zł netto - do 5 sztuk 

Modem - modemy USB zapewniające dostęp do Internetu w technologii 2G i 3G. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia wymaganej ilości aparatów 

komórkowych opisanych wyżej sukcesywnie w całym okresie obowiązywania umowy. 

Aparaty nie mogą mieć blokady SIMLOCK. 

 
 

3.4.4  Wymagania szczegółowe 
 

1. Zakończenie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii 

komórkowej dla zamawiającego i umów szczegółowych o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych zawieranych na podstawie tej Umowy 

 
Umowy szczegółowe o świadczenie usług telekomunikacyjnych wygasną  
z dniem wygaśnięcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii 

komórkowej dla zamawiającego bez żadnych wzajemnych zobowiązań. 

 

2. Przejęcie numeracji i zmiana numeracji 

Zamawiający wymaga, by w przypadku zmiany operatora, nowy operator przejął 
dotychczasową numerację. 

 

Wykonawca zapewni, że przeniesienie numeracji nie spowoduje przerwy w świadczeniu 

usług, dłuższych niż wynikających z prawa telekomunikacyjnego. . 

 

 
3. Cesje umów 

Zamawiający przewiduje możliwość cesji praw z 5 % umów szczegółowych o świadczenie 

usług telekomunikacyjnych na osoby fizyczne i prawne. 

 
a) Podwykonawcy 

 

Zamawiający oczekuje wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 

 
b) Pozostałe wymagania 
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Zamawiający wymaga by wykonawca spełnił następujące wymagania:  

• Zapewnienie dostępu do sieci GSM na obszarze minimum 90% terenu Polski. 

• Zapewnił dostęp do Internetu w technologii 3G na obszarze minimum 90% terenu 

Polski. 

• Oferował dostęp do Internetu w technologii LTE minimum  na terenie Warszawy, 

Torunia ,Poznania, Kielc i Gdańska - warunek oceniany 

• Zapewnił, wliczone w koszty usługi, wsparcie techniczne i obsługę po 

sprzedażową, a w szczególności wskazał, co najmniej dwie osoby do kontaktów w 

zakresie wsparcia sprzedaży usług i sprzętu oraz dedykowanej osoby do kontaktów 

w zakresie wsparcia serwisowego i naprawczego. 

• Zapewnił bezpłatną realizację zamówień (dostawa sprzętu, aktywacji itp.) w ciągu 

trzech dni roboczych w godzinach 8.30-16.30 do siedziby w Warszawie. 

• Zapewnił bezpłatne udostępnianie danych bilingowych w formie elektronicznej 

oraz oprogramowanie do analizy bilingu i kontroli kosztów. 

• Zapewnił bezpłatną możliwość wprowadzenia limitów czasowych lub kosztowych 

na poszczególnych numerach w wariancie miękkim. (Operator informuje 

użytkownika o przekroczenia limitu nie blokując jednocześnie dostępu do usług). 

• Zapewnił możliwość bezpłatnego blokowania połączeń dla określonych kategorii 

połączeń. 
• Zapewnił na żądanie bezpłatną informację o wykorzystaniu przyznanego limitu lub 

zużycia usług. 

• Zapewnił możliwości czasowej, bezpłatnej blokady karty SIM w przypadku 

kradzieży lub zgubienia przez użytkownika karty. 

• Zapewnił bezpłatne dostarczenie duplikatu karty SIM w przypadku: kradzieży, 

zgubienia lub uszkodzenia przez użytkownika karty. 

 
 
Zamawiający nie dopuszcza określenia przez Wykonawcę dodatkowych warunków ważności 
oferty. 
Wykonawca , z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej, zapewni stałość cen przez 
okres obowiązywania umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do możliwości renegocjacji cen w przypadku wprowadzenia 
nowych, promocyjnych warunków u operatora. 
W przypadku zmiany w regulacjach prawnych określających maksymalne stawki za 
połączenia, Wykonawca nie może pobierać opłat wyższych niż wynikających z tych regulacji. 
 

 

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 

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: 
 



KZP/12/2013 7 

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 komórkowej o wartości netto każdego zamówienia przekraczającej  

równowartość 50.000,00 zł rocznie 

- wykonawca musi posiadać sieć stacji telefonii komórkowej pracującą w 

oparciu o przydzielone częstotliwości i ważne pozwolenia radiowe wydane przez 

Prezesa UKE dla zakresów GSM900, GSM1800, UMTS. 

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.  

3. 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 
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. 

 

 

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, wypełnionego 

według wzoru Załącznik 3, 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: 
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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 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: 

1)  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

1.3 Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

1.4  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 1.2., 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 wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. Przepis pkt 1.3. stosuje się odpowiednio.  

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 

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 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 - na 

Załączniku Nr 2 do formularza ofertowego, 

b) 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.  

1. 

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. 
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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 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   mailem  na adres  jowsiak@piap.pl kzp@piap.pl.. 
W korespondencji należy powoływać się na znak postępowania KZP/12/2013. 

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. 
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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 3 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: 

- koperta  musi posiadać nazwę i adres wykonawcy; 

Oraz być oznaczona w następujący sposób: 

 
„Oferta – przetarg nieograniczony : 

 Świadczenie usług telefonii komórkowej 
 nie otwierać przed 26.11.2013” 

NR  KZP/12/2013 
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. 
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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 
26.11.2013r. 

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. 107 budynek 3  

 w dniu 26.11.2013 o godz.1030 

  i przebiegać będzie zgodnie z art. 86 ustawy. 

 
 
 
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 
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1. Cena usługi 95% 

2. Oferowany dostęp do Internetu w technologii LTE minimum  na 

terenie Warszawy, Torunia ,Poznania, Kielc i Gdańska 
 

5% 

 

1.1. Punkty w kryterium ”Cena usługi” zostaną wyliczone w następujący sposób: 

 

a) w pierwszej kolejności według wzoru: 

 

TELPOŁ C+C=C  

gdzie: 

 

 1750* 002604500

002020000036000*30*24*35*24*39*24

MMSSMS C+C+C+

+C+C+C+C+C+C=C

roe

megkgsadatagPOŁ

∗∗

∗∗∗

 
1051540 3TYP21 ∗∗∗∗ MODTYPTYPTEL C+C+C+C=C  

 

POŁC  - całkowity koszt usług głosowych dla telefonów komórkowych 

TELC - całkowity koszt aparatów telefonicznych 

agC - cena miesięcznego abonamentu głosowego 

atC  - cena miesięcznego abonamentu głosowego wraz z dostępem do Internetu z limitem 500MB 

adC  - cena miesięcznego abonamentu dostępu do Internetu dla kart modemowych z limitem 2 GB 

gsC  - cena minuty połączenia głosowego w kraju do telefonów stacjonarnych 

gkC  - cena minuty połączenia głosowego w kraju do sieci telefonów komórkowych 

meC  - cena minuty połączenia międzynarodowego do krajów UE 

roeC  - cena minuty połączenia w roamingu otrzymanym  

SMSC - cena jednego SMS-a krajowego 

MMSC - cena jednego MMS-a krajowego 

1TYPC - cena jednego aparatu telefonicznego typu 1 

2TYPC - cena jednego aparatu telefonicznego typu 2 

3TYPC - cena jednego aparatu telefonicznego typu 3 

MODC - cena jednego modemu do transmisji danych (dostępu do Internetu) 

 

b) a następnie według wzoru: 

pkt
C

C
=P

b

n 95∗  

gdzie: 

nC  – najniższa wartość C ze wszystkich wyznaczonych, 

bC  – wartość C wyznaczona dla oferty badanej. 
 

1.2. Punkty w kryterium ”Dostęp do Internetu w technologii LTE” zostaną wyliczone w następujący 

sposób: 

 

W przypadku gdy Wykonawca oferuje dostęp do Internetu w technologii LTE minimum na 

wskazanym terenie otrzyma 5 pkt. W przeciwnym przypadku otrzyma 0 (zero) pkt. 

 
1.3. Łączna liczba punktów zostanie określona, jako suma punktów uzyskanych w kryterium 1 i 2. 
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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 zastosowaniu 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. 

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. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dostępu do Internetu w technologii LTE, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia testów transmisji  na wskazanym terenie 

a Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia na czas testu sprzętu umożliwiającego 

przeprowadzenie takiej próby. 

6.   Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta 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 oferta która uzyska największą liczbę punktów wyliczoną 
zgodnie z p. 1.3 i 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   
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1. Wykonanie umowy: 
Przez wykonanie umowy rozumiane jest wykonanie pełnego zakresu usługi (zgodnie z 

zapisami w Rozdz. 3 niniejszej SIWZ. 
 

2. 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. 

3. 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.  

 

W przypadku opóźnienia terminu rozpoczęcia świadczenia usług, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 5,00 PLN (słownie: pięć złotych netto) za każdy numer i każdą rozpoczętą 
godzinę opóźnienia. Jeżeli opóźnienie rozpoczęcia świadczenia usług w stosunku do określonego 

numeru przekroczy 3 (słownie: trzy) dni to Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

W przypadku niewykonywania innych postanowień umowy, kary umowne określone zostały we 

wzorze umowy. 

 

4. Zmiany w umowie 
Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144 ust.1 Ustawy Pzp zmiany postanowień zawartej 

umowy zgodnie z zakresem przedstawionym we wzorze umowy. 

 

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. 
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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 


