
Ogloszenie nr 624717 -N-2017 z dnia 2017- l 1-30 r

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Uslugi z zakresu telefonii kom6rkowej z dostaw4 nowych telefon6w

kom6rkotych i uslug mobilnego dostgpu do Internetu wraz z zakupem router6w mobilnych do

transmisji danych oraz iwiadczenie uslug telekomunikacyjnych, z uslug4 DDI dla,l00

numer6w (033-8723100-8723499) po lqczu ISDN PRA( 30B+D), 9 l4czy ISDN BRA (28+D) i 7

lqczy analogowych, obejmujqcych abonament i polqczenia glosowe z wykorzystaniem systemu

telekomunikacyjnego posiadan ego przez Zamawiaj4cego

OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicmego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodkr5w Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mog4 ubiegad sig rlalqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktrirych

dzialalnoSd, lub dzialalno5d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq

realizowaly zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodorv4 integracjg os6b bgd4cych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nale2y podai minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niL 30Yo, os6b zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

| 215

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy porvierzyUpowierzyli
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przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyUpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie

Jezeli tak, nale2y wymieni6 zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:

PostQpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wiefi

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, kajowy numer identyfikacyjny 000304415,

ul. ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, pafistwo Polska, tel.

+483387 23 1 1 1, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +48033 8723 1 I 1.

Adres strony internetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mo2na uzyskai dostgp do narzgdzi i urz4dzen lub

format6w plik6w, kt6re nie s4 o96lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (proszg okeSlii):

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeteli dotyc4fl:

Podziai obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiaj4cymi z innych parlstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiaj4cych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postEpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez
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ka2dego z zamawiajqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostaly ch zamawiajqcych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna uzyska6

pod adresem (URL)

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6rv

zam6wienia

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyska6

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleZy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny sposrib:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Pisemnie

Adres:
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Zesp6l Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania zn rzQdzi i urzqdzefi,lub format6w

plik6q kt6re nie sq o96lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostEp do tych narzEdzi moZna uzyska6 pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj4cego: Uslugi z zakresu telefonii kom6rkowej

z dostaw4 nowych telefon6w kom6rkowych i uslug mobilnego dostgpu do Internetu wraz z

zakupem router6w mobilnych do transmisji danych oraz Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych,

z uslug4 DDI dla 400 numer6w (033-8723100-8723499) po lqczu ISDN PRA( 30B+D), 914czy

ISDN BRA (2B+D) i T lqczy analogowych, obejmuj4cych abonament i pol4czenia glosowe z

wykorzystaniem systemu telekomunikacyjnego posiadanego przez Zamaviaj4cego

Numer referency jny : ZOZ.\.0l0|DZP I 58/ 17

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog

techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamrlwienia: Uslugi

II.3) Informacja o moiliwo5ci skladania ofert czgSciowych

Zamowienie podzielone jest na czgSci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na skladad w

odniesieniu do:

Zamawiaj4cy z strzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgSci lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czg5ci zam6wienia, na ktrire mo2e zosta( udzielone zam6wienie jednemu

4zl5 2017-l l-30, 09:23



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikorvanego.aspx?id=efc

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zokres, rodzoj i iloit dostaw uslug lub

robdt budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi ) a w przypadku partnerstrva

innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiot zam6wienia jest dwiadczenie uslug telekomunikacyjnych dla Zespolu

Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawieraj4

zalqcznlki nr 1a, 1b i lc do SIWZ. Opis ten naleZy odczytywat, wrazz ewentualnymi zmianami

treSci SIWZ, bEd4cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawc6w.

II.5) Gl6wny kod CPV: 64212000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

32250000-0

31712112-8

325524t0-4

64200000-8

IL6) Calkowita warto56 zam6wienia (jeieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici

zam6wienia):

Wartosd bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szacunkowa calkowita

makymalna wartoi| w calym okresie obowiq4nuonia umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakup6w)

ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zamriwief, o ktrirych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub

w art. 134 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
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OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiaj4cy przewiduje mo2liwoSi udzielenia zam6wien uzupelniaj4cych w ramach umowy

g16wnej, kt6rych wartoSi nie przekroczy 20%o wartoici zam6wienia podstawowego, na zasadach

okreSlonych w art.67 ust. I pkt. 7 ustawy Pzp. Warto5d przedmiotowego zam6wieniajest

oszacowana z uwzglgdnieniem tych zam6wieri, zgodnie z art. 32 ust.3 ustawy Prawo zam6wiefl

publicznych. Zamawial4cy zaznacza jednocze6nie, i2 podpisanie kazdej nowej umowy o

Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych na czas okre6lony z r6wnoczesnym dodaniem nowej

aktywacji karty SIM do grupy kart bgdzie mo2liwe w dowolnym momencie trwania umowy

gl6wnej, z terminem zakohczenia zgodnym, z terminem zakorlczenia umowy gl6wnej, nie p62niej

jednak ni2 na 3 miesiqce przed jej zakohczeniem. Zamawiaj4cy bgdzie zamawial dodatkowe karty

SIM na warunkach zgodnych ze stawkami zaoferowanymi w ofercie przetargowej z wyl4czeniem

ceny terminala.

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zamdwienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: 24 lub dniach:

lub

dala rozpoczgcia: I ub zakoiczenia:

I 1.9) Informacje dodatkorve:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM

EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

rrr. l) WARUNKI UDZIALU W POSTqPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie

Infbrmacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansorva lub ekonomiczna

Okreilenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie

lnformacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno56 techniczna lub zawodowa
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Okeilenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okeSlii warunku w tym zakresie

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udzialu w postqpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnosci przy realizacji

zam6wienia wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub dodwiadczeniu tych os6b:

Nie

Informacje dodatkowe:

rrr.2) PoDSTAWY WYKLUCZENTA

III.2.I) Podstawy wykluczenia okre5lone w art, 24 ust. 1 ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie nykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiaj4cy przewiduje nastgpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okeSlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

rrr.3) WYKAZ OSWUUCZTilI SKT,ADANYCH PP(ZEZ WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIAI,U W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu rv

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rrr.4) WYKAZ OswrADCZEilr LUB DOKUMENT6W, SKT,ADANYCH PP.ZEZ

WYKONAWC4 W POSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

l. Odpis z wla5ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno5ci

gospodarczej, je2eli odrEbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
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uykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt I ustawy,

wystawionego nie wczedniej ni2 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.2. Jeaeli

wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokument6w o kt6rych mowa w punkcie 1 sklada dokument lub dokumenty

uystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,

potwierdzaj4ce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci. 3.

Dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie 2 powinny by6 wystawione nie wcze6niej niZ 6

miesigcy przed uplywem terminu skiadania ofert. 4. JeZeli w kraju, w kt6rym wykonawca ma

siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument

dotyczy, nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 2 zastgpuje sig je

dokumentem zawieraj4cym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby

albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial

dotyczy(,, zloZone przed notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo

organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wla3ciwym ze wzglgdu na siedzibg lub

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OSWIADCZEI{ LUB DOKUMENT6W SKI,ADANYCH PR.ZEZ

WYKONAWC4 W POSTqPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. T PKT I

USTAWY PZP

rII.5.1) W ZAKRESIE SPET,NIANIA WARUNKoW UDZTALU W pOST{pOWANIU:

rrI.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIoW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W SKI,ADANYCH PRZLZ

WYKONAWCq W POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

f) Zamawiaj4cy nie dopuszcza mo2liwodci realizacji pol4czeri: a. z wykorzystaniem sieci

Intemet, b. z wykorzystaniem technologii VolP, komutacji pakiet6w, c. w technologii

satelitarnej oraz w technologiach mobilnych z rodziny GSM (GSM, GPRS, EDGE, UMTS,

3G, LTE, HSPA, HSDPA), d. z uZyciem bramek GSM (FCT) i dialer6w, e. w technologii

radiowej. Do potwierdzenia oiwiadczeniem Wykonawcy dolEczonym do oferty.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty r,alezy dol4czyt. nastgpujqce dokumenty: 1. Wypelniony i podpisany przez osoby
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upowa2nione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowi4cego zalqcznik nr I do specyfikacji. 2. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowa2nione do reprezentowania wykonawcy arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowiqcego zalqcznik nr la, lb i lc do specyfikacji. (Arkusz winien zawierad wszystkie

ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postgpowania). 3. Odwiadczenia

wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zal4cznik nr 2 i 2a do SIWZ). 4. Pelnomocnicni,o -

do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy rl'

postgpowaniu i zawarcia umowy, jeZeli osoba reprezentujqca wykonawca w postgpowaniu o

udzielenie zam6wienia niejest wskazanajako upowaZniona dojego reprezentacji we

wlaSciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.r) oPrs

IV.l.l) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj4cy 2qda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.l.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nale2y podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zloienia ofert w postaci katalogriw elektronicznych lub dolqczenia do

ofert katalogriw elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si9 zio2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalo96w e lektron icznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:

Nie
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Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

ZloZenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnym zlo2eniem oferty

zasadniczej:

Nie

IV.l.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjocje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnersfi4/o

innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarta'.

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdE zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w

fbrmie katalog6w elektronicznych:
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Przewiduje sig pobranie ze zlozonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetorg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nale2y wskazad elementy, ktrirych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikajqce z opisu

przedmiotu zam6wienia:

Nalezy podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na

jakich wykonawcy bgdq mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego , rozuti4zah i specyfikacj i

technicznych w zakesie pol4czeri:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcj i elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post4piei, zostan4 zakwalitjkowani do nastqpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria ocen)' ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteri
"l

Znaczenie
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24^^ ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Mir.rimalne wymagania, kt6re musz4 spelniai wszystkie oferty:

Przewidziane jest zasizezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych

bez przeprowadzenia negocjacj i

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Inlbrmacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagair zamawiajEcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rry podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwi4zania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeZeli zamawiaj4cy przewiduje

nagrody:

WstEpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczeni a liczby rozwi4zah:

Nalezy podai informacje na temat etap6w dialogu:

Inlormacje dodatkowe:

12215

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
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Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty :

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w Iicytacji elektronicznej, w tym

wymagania technicme vz4dzef, informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okrejlenie minimalnych wysokoSci

postqpiei:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicmej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elekrronicznej :

Termin i warunki zamkniEcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w

sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Intbrmacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
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Przelviduje sig istotne zmiany postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tre6ci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano nyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazai zakes, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowief niniejszej umowy moze byd dokonana przez strony w formie pisemnej w

drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaZnoSci.2. Zmiany postanowiefl niniejszej

umowy, sq dopuszczalne wyl4cznie w przypadku, gdy: a) nast4pila zmiana stawki podatku VAI -

zwrqzanej z przedmiotem umowy - w tym przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena

brutto, cena netto pozostanie niezmiema, zmiana nastgpuje z dniem wejScia w zycie aktu

prawnego zmieniaj4cego stawkg, b) nast4pila zmiana wynagrodzenia spowodowana udzieleniem

przez WykonawcA upust6w promocyjnych. W przypadku udzielenia przez Wykonawcg upust6w

prorrocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty bgd4 obowi4zywaly r6wnie2 dla tej

umowy. c) w przypadku zmiany stawek za pol4czenia oraz innych oplat na korzystniejsze dla

Zamawiaj4cego, d) zwigkszenia lub zmniejszenia parametr6w internetowych w poszczeg6lnych

jednostkach, e) uruchomienia uslug telekomunikacyjnych w nowej lokalizacji wskazanej przez

Zamawiaj4cego. 3. Zamawiaj4cy zastrzega sobie mo2liwo66 zmiany rodzaj6w poszczeg6lnych

linii telefonicznych z trakt6w ISDN na POTS w okresie trwania umowy bez ponoszenia kar

umownych oraz dodatkowych koszt6w. Po zmianie typu l4cza zmianie ulegnie r6wnie2 oplata

abonamentowa zgodnie z cen4 przedstawion4 w ofercie. W okresie realizacji zam6wienia, bez

ponoszenia dodatkowych kosa6w zamawiaj4cy zastrzega sobie, pod warunkiem istnienia

pozytywnych warunk6w technicznych, moZliwoSi: 4. W przypadkach zmian lokalizacji

poszczeg6lnych numer6w/linii telefonicznych Zamawiaj4cy zastrzega sobie moZIiwo56

przeniesienia poszczeg6lnych linii telefoniczny ch, b4d2 rezygtacj i z nich w trakcie

obowi4zywania niniejszej umowy bez ponoszenia dodatkowych koszt6w.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

I\'.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnl'm (ie:eli dotl'c:1')

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnl'm

IV,6.2) Termin skladania ofert lub wnioskriw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data:2017 -12-28, godzina: 10:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony. negocjacje z ogloszeniem):
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Nie

Wskaza6 powody:

Jgzyk lub jgzyki, w jakich mogA byi sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postEpowaniu

ZA\.ACZNTK I - INFORMACJE DOTYCZA CE OFERT CZESCIOWYCH
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IV.6.3) Termin zwiqzania ofert4: do: okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodzqcych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj qcych

zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktr5re miaty byd przeznaczone na sfinansotanic

calofci lub czg3ci zam6wienia: Nie

IV,6.5) Przewiduje si9 uniewa2nienie postgpowania o udzielenic zamriwienia, je2eli Srodki

sluiqce sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re

zamawiaj4cy z mierzal przeznaczyi na sfinansowanie caloSci lub czgSci zam6wienia, nie

zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:




