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Ogloszenie ff 618393-N-2019 z dnia 2019- 1 l -05 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Uslugi z zakresu telefonii kom6rkowej z dostawq nowych telefonriw

kom6rkowych i uslug mobilnego dostgpu do Internetu oraz Swiadczenie uslug

telekomunikacyjnych, z usluge DDI dla 400 numer6w (033-8723100-8723499) po lqczu ISDN

PRA( 308+D), 9 lqczy ISDN BRA (28+D) i 6lqczy analogowych, obejmujqcych abonament i

pol4czenia glosowe z wykorzystaniem systemu telekomunikacyjnego posiadane go przez

Zamawiajqcego

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsptilfinansowanego ze Srodkriw Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiegad sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych

dzialalnoSd, lub dzialalno56 ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq

realizowaty zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjg os6b bgdqcych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nale2y poda6 minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wiEcej

kategorii, o kt6rych mowa w art.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni| 30%, os6b zatrudnionych

przez z^klady pracy chonionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyUpowierzyli
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SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
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przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych

Nie

Jezeli tak, naleZy wymienii zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz

podai a&esy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne or.v osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie 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 - majqce zastosowanie krajowe prawo zam6wief

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. f) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny

00030441500000, ul. ul. Szpitalna 22 ,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paistwo

Polska, tel. +48338723111 , e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +48033 87231 1 I .

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym mo2na uzyskai dostgp do narzgdzi i urz4dzeh lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ.{CEGO: Inny (proszg okeslii):

Samodzielny Publiczny Zakald Opieki zdrowotnej

I.3) WSPoLNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA (je\eti dotyc4fl z

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiajqcymi z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiei (kt6ry z zamawiai4cych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i wjakim zakresie za przeprowadzenie

postgpowania odpowiadajq pozostali zamawiajqcy, czy zamowienie bgdzie udzielane przez
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kaZdego z zamawiaJ4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostatych zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad

pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskad

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przesyladl

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

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

w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

pisemnie

Adres:

Zesp6t Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgdzi i urz4dzeri lub format6w

plik6w, kt6re nie sQ og6lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi moZna uzyskai pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

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

z dostaw4 nowych telefon6w kom6rkowych i uslug mobilnego dostgpu do Intemetu oraz

dwiadczenie uslug telekomunikacyjnych, z uslug4 DDI dla 400 numer6w (033-87231 00-8723499)

po l4czu ISDN PRA( 30B+D), 9 i4czy ISDN BRA (2B+D) i 614czy analogowych, obejmuj4cych

abonament i pol4czenia glosowe z wykorzystaniem systemu telekomunikacyjnego posiadanego

przez Zamav',iaj4cego

Numer referencyjny: ZOZ.V.010IDZP l60l 19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o moiliwo6ci skladania ofert czgSciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:

Nie

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

odniesieniu do:

Zamawiaj4cy zasttzeg sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpuj4cych czg6ci lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moie zostad udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:
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II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zakres, rodzaj i iloit dostaw uslug lub

robdt budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari ) a w prrypadku partnerstwa

innowacyjnego - okre3lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiot zam6wienia jest iwiadczenie uslug telekomunikacyjnych dla Zespolu

Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawieraj4

zalEcznlki nr 1a, 1b i 1c do SIWZ. CzESi I: 1. Wykonawca zobowigzuje sig do Swiadczenia na

ruecz Zamawiaj4cego uslug telekomrurikacyjnych w zakresie telefonii kom6rkowej dla 1 19

numer6w abonenckich, wraz z dostaw4 84 fabrycznie nowych urz4dzeri telekomunikacyjnych, 6

abonament6w dostgpu do intemetu oraz 5 abonament6w w taryfie telemetrycznej, typu M2M

zgodnie ze zlo2on4 ofert4 przetargow4. 2. Szczegolowy rodzaj - asortyment i ceny jednostkowe

aparat6w okreSla zalqcznik nr 2 stanowi4cy integralnq czg3i niniejszej umowy. 3. W ramach

przedmiotu niniejszej umowy okreSlonego w pkt. 1 powyZej Zamawiaj4cy wyr6znia: 3 grupy

abonament6w telefonicznych, trzy typy aparat6w telefonicznych zgodnych z zal4cznikiem ru 2,

stanowi4cym integralnq czgSi niniejszej umowy. 4. Tryb postgpowania reklamacyjnego, zakes

obslugi serwisowej, postanowienia okreSlaj4ce tryb rozwi4zania umowy z powodu okolicznoSci

le24cych po stronie Zamawiaj4cego s4 okre3lone w regulaminie zgodnym z brzmieniem art. 56

prawa telekomunikacyjnego stanowi4cym zal4cznik nr 4 do umowy. 5. Usluga Swiadczona bgdzie

na terenie calego kraju. 6. Dla wszystkich posiadanych numer6w i ewentualnych nastgpnych

abonament6w Wykonawca utworzy ,,Grupg" wewn4trz, kt6rej pol4czenia bgd4 odbywaly siE bez

naliczania oplaty. Powy2sze pol4czenia nie bEdq wliczane w pakiet bezplatnych minut

abonamentowych poza,,Grupq". Miesigcma oplata za t4 uslugg bgdzie jednakowa dla wszystkich

numer6w. Aktywacja grupy musi nast4pii z jednoczesnym rozpoczgciem Swiadczenia uslugi

telekomunikacyjnej. Zamawiaj4cy nie dopuszcza do 2adnej zwloki w Swiadczeniu uslugi w

ramach grupy ze wzglgdu na trudno6ci techniczne, oprogramowanie lub spos6b dzialania aplikacji

zarzqdzajqcych systemem telekomunikacyjnym Wykonawcy, kt6ry powodowalby naliczanie oplat

za wykonane pol4czenia. 7. W ramach miesigcznej oplaty abonamentowej dla kaZdego numeru

Zamaviajqcy wymaga: . brak oplaty za rozpoczgcie pol4czenia, . naliczania sekundowego od

poczqtku pol4czenia (1s/1s), dot. polqczeri krajowych z wyl4czeniem pol4czeri na numery

specjalne, skr6cone, infolinie, serwisy informacyjne, Premium Rate, . aktywnych uslug takich jak:

oczekiwanie na pol4czenie, blokowanie pol4czeh, zawieszenie pol4czenia, identyfikacjg numeru

dzwoni4cego CLIB blokadg prezentacj i wlasnego numeru CLIR, SMS powiadamiajqcy o pr6bie
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pol4czenia, pol1czenia z numerami alarmowymi, pol4czenia konferencyjne. . Aktywnej uslugi

roamingu dla wszystkich aktywnych numer6w z wyl4czeniem telefon6w z Grupy A. .

Zomawiaj4cy ma prawo do dokonania cesji do 10% um6w o Swiadczenie uslug

telekomunikacyjnych zawartych dla poszczeg6lnych kart SIM w ramach umowy gl6wnej, na

osoby fizyczne i prawne. Operacja cesji bgdzie dla Cedenta oraz Cesjonariusza w cenie do I 21. 8.

Wykonawca w ramach Swiadczonej usfugi ponadto zapewni: . bezfatnie udostgpniony program

do zarz4dzania interaktywnego wszystkimi numerami znajduj4cymi sig na koncie wraz z uslug4

e-biling (biling w formie elektronicznej z dedykowanym do tego celu programem operatora, kt6ry

umo2liwi filtrowanie danych wg nr uZytkownika, rodzaju pol4czefi, okres6w rozliczeniowych itp),

. bezplatn4 modyfikacjg danych w systemach zwi4zanych ze zmian4 danych adresowych, .

wystawianie duplikat6w karty SIM w cenie do I zl (netto). . bezplatny monitoring bie24cych

koszt6w lub zuzycia pakietu danych dla wszystkich u2ytkownik6w poprzez funkcjg darmowego

SMS lub kodu, wyslanego z vz4dzenia t|ytkownika. . bezplatnq opcjE zarz4dzania uslugami

dodatkowymi ze strony internetowej przez osoby upowa2nione przez Zamawiaj4cego, .

wyznaczenie stalego opiekuna kluczowego, dyspozycyjnego przez caly czas trwania umowy, do

bie24cych kontakt6w z wyznaczonym pracownikiem Zamawiaj4cego. . mo2liwodd wprowadzenia

ewentualnych zamian abonament6w po miEdzy posiadanymi numerami Zamawiaj4cego.

Zamawiaj4cy zobowi4zuje sig, Ze zmiany pomigdzy abonamentami nie spowodujq zmniejszenia

warto6ci Umowy. . 2e w przypadku awarii aparatu, urz4dzenia telekomunikacyjnego wymagaj4cej

interwencji w serwisie producenta we wlasnym zakresie zabezpieczy i pokryje koszt dostarczenia

aparatu do i z wskazanego punktu naprawy. 9. Za pomocq podanego Wykonawcy przez

Zamawiajqcego hasla dostQpu do Konta, numeru stalego opiekuna bgdzie mo2liwe: . zglaszanie

zagubienia lub kradzie2y aparatu telefonicznego, . uruchomienie lub rezygnacja z uslug

dodatkowych,. blokowanie i odblokowywanie kart SIM, . skladanie reklamacji, . rozwi4zywanie

innych problem6w le24cych po stronie Wykonawcy. Czgsl II: 10. Swiadczenie uslug

telekomrurikacyjnych z wykorzystaniem technologii symetrycznych linii miedzianych, z uslug4

DDI dla 400 numer6w (33 872 31 00-872 34 99), po l4czu ISDN PRA (30B+D), 9 l4czy ISDN

BRA (2B+D) i 6lqczy analogowych, obejmui4cych abonament i pol4czenia giosowe z

wykorzystaniem systemu telekomunikacyjnego posiadanego przez Zamawiaj4cego, w zakresie

realizacji pol4czeri telefonicznych: wewngtrznych, lokalnych, strefowych, migdzystrefowych,

migdzynarodowych i do sieci kom6rkowych w naliczeniu sekundowym od pierwszej sekundy (za

pol4czenia kajowe) pol4czenia bez naliczenia stawki wstgpnej za rozpoczEcie pol4czenia dla

Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej oraz podlegtych jednostek w Makowie

2019-11-05,07:566zl'7



https://bzp.uzp. gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7

Podhalanskim i Jordanowie i Zawoi.11. Uslugi telekomunikacyjne obejmowai bgd4 m.in: .

pol4czenia lokalne, . pol4czenia kom6rkowe, . polqczenia migdzystrefowe, . pol4czenia

migdzynarodowe 12. Warunki Swiadczenia uslug: . oplaty abonamentowe nie podlegaj4

zwigkszeniu przez caly czas trwania umowy, . w przypadku zmian stawek za polqczerria oraz inne

oplaty w trakcie trwania umowy na korzystniejsze dla Zamawiajqcego, zostan4 one automatycznie

zmienione na nowe bez dodatkowych obci4zerl zamawiajqcego, . inne poi4czenia bEd4 rozliczane

wg cennika operatora . oplaty abonamentowe uiszczane bgd4 wylqcznie za okres utrzymania

danego numeru przez Zamawial4cego, . sekundowe rozliczanie czasu rozm6w (pol4czenia

krajowe), bez oplaty pocz4tkowej, . zalatwienie formalnoSci zwi4zanych z utrzymaniem aktualnie

funkcjonuj4cych numer6w, bez przerw w dostawie uslug telefonicznych, . pol4czenia pomigdzy

wszystkimi abonentami Zamawiaj4cego tj. Szpital w Suchej Beskidzkiej, Szpital w Makowie

Podhalariski, MPR Mak6w, MPR Sucha Beskidzka, oraz plac6wki w ZRM w Makowie,

Jordanowie i Zawoi musz4 by6 bezplatne. 13. Szczeg6ty dotycz4ce wymagafl zamawiaj4cego

zostaty okeSlone w zal4czniku nr 1 do niniejszej umowy ,! Opis przedmiotu zam6wienia".

ILS) Gl6wny kod CPV: 64212000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

32250000-0

31'712t12-8

64200000-8

II.6) Calkowita wartoSd zam6wietia (e2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici

zam6wienia):

WartoSi bez VAf:

Waluta:

(w przypadku umdw ramowych lub dynomicznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowita

mal<symalna wartoil w calym okresie obowiqzyvania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakup6w)
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ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wiei, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

OkeSlenie przedmiotu, wielkodci lub zakesu oraz warunk6w na jakich zostanq udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w afi.67 ust. l pkt6lubwart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiaj4cy przewiduje moZliwodi udzielenia zam6wiefi uzupelniaj4cych w ramach umowy

gl6wnej, kt6rych wartoSi nie przekroczy 20% wartoSci zam6wienia podstawowego, na zasadach

okeSlonych w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. WartoSi przedmiotowego zam6wienia jest

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

publicznych. Zamawiajqcy zaznacza jednocze5nie, i2 podpisanie ka2dej nowej umowy o

Swiadczenie usfug telekomunikacyjnych na czas okredlony z r6wnoczesnym dodaniem nowej

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

gl6wnej, z terminem zakohczenia zgodnym, z terminem zakoriczenia umowy gl6wnej, nie p6lniej

jednak ni2 na 3 miesiqce przed jej zakoriczeniem. Zamawaj4cy bEdzie zamawial dodatkowe karry

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

ceny terminala.

IL8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala z w^rta

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

miesi4cach: 24 lub dniach:

lub

data rozpoczgcia: lub za,koficzeniat

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM

EKONOMICZNYM FINANSOWYM I TECHNICZNYM

rrr.l) WARUNKI UDZIALU W POST4POWANTU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalno5ci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

Okreilenie warunk6w: Zamawiq4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre5lenie warurk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

8zl'7 2019-l l-05,07:56
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Informacje dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

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

do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czyrmosci przy rcalizacji

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

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

IIL2.1) Podstawy wykluczenia okre5lone w art.24 ust. I ustawy Pzp

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

ustarry Pzp Nie ZamawiajEcy przewiduje nastgpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OSWIADCZEII SKI,ADANYCH PF.ZEZWYKONAWC4 W CELU

WSTqPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu uTkluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEilI LUB DOKUMENT6W, SKI,ADANYCH PPZEZ

WYKONAWC4 W POSTEPOWANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 3

USTAWY PZP:

Zal4cznik nr 2

III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W SKI,ADATIYCH PF.ZEZ

9z17 2019-l I -05. 07:56
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WYKONAWCq W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

ilr.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNK6W UDZTALU W POSTQPOWANTU:

Zal4czrik nr 2a

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIdW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OsWLC.nCZril[ LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANTU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

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

USTAWY PZP

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

Do oferty nalezry dol4czy( nastgpuj4ce dokumenty: 1. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowa2nione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowiqcego zalqcznik nr 1 do specyfikacji. 2. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowaznione do reprezentowania wykonawcy arkusz cenowy, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowi4cego zal4cznik nr 1a, lb i 1c do specyfikacji. (Arkusz winien zawierat wszystkie

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

wymienione w pukcie 5.1 specyfikacji ( zal4cmik nr 2 i 2a do SIWZ). 4. Pelnomocnictr.rro -

do reprezentowania wykonawcy w postEpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w

postgpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba reprezentujqca wykonawcg w postgpowaniu o

udzielenie zam6wienia nie jest wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we

wla3ciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej. 5. OSwiadczenie RODO-

zal4cznik nr 4.

SEKCJA IV: PROCEDURA

N.1) OPrS

IV.1,1) Tryb udzielenia zamriwienia: Przetarg nieograniczony

lY.l.2) Zamawiaj4cy i4da wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

l0z17

IV.1.3) Przewiduje si9 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamriwienia:
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Nie

NaleZy podai informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.l.4) Wymaga siQ zloienia ofert w postaci katalogdw elektronicznych lub dolqczenia do

ofert katalog6w elektronicznych :

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicmych lub dolqczenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

N.1,5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej

Nie

Zlo2efie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zlo2eniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidpvana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostanq zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog kankurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji 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

llzl7

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce

dynamicznego systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza siE zloZenie ofert w

formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zloZonych katalog6w elektronicznych informacj i potrzebnych do

sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

NaleZy podai adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bqdzie prowadzona:

Naleiy wskazad elementy, kt6rych warto5ci bgdq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikajqce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nale2y podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcj i

elektronicmej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacj e dotycz4ce przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcj i elektronicznej ijakie bgd4 warunki, na

jakich wykonawcy bgdE mogli licytowai (minimalne wysoko5ci post4pieri):

Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicmego, rozwiagai i specyhkacji

technicznych w zakresie pol4czeir

Wymagania dotycz4ce rejestracj i i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2,1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Krvteria Ztaczenie

Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24aa ust. I ustawy Pzp (Wzetarg

nieograniczony)

Nie

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

IV.3,1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzelerie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocj acj i

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

Nale2y poda6 informacj e na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacj a o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, jeZeli zamawiaj4cy przewiduje

13z17 2019- I l-05, 07:56

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych postqpieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Warunki zamkdEcia aukcj i elektronicznej:
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nagrody:

Wstqpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zai:

Nale2y podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych 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 rejestracj i i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne wz4dzefi informatycznych:

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

postqpieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicmej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post4pief, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin sktradania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
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Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia 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 doty cz4ce zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowierl zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

NaleZy wskaza6 zakes, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowieri niniejszej umowy mo2e byi dokonana przez sfforry w formie pisemnej w

drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewa2noSci.2. Zmiany postanowieri niniejszej

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

zwiqzanej z przedmiotem umowy - u,tym przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAf i cena

brutto, cena netto pozostanie niezmienna, zmiana nastgpuje z dniem wejScia w Zycie aktu

prawnego zmieniaj4cego stawkg, b) nast4pila zmiana wynagrodzenia spowodowana udzieleniem

przez Wykonawcg upust6w promocyjnych. W przypadku udzielenia przez Wykonawcg upust6w

promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty bEd4 obowi4zywaty r6wnie2 dla tej

umowy. c) w przypadku zmiany stawek za pol4czeria oraz innych oplat na korzystniejsze dla

Zamawiaj4cego, d) zwigkszenia lub zmniejszenia parametr6w intemetowych w poszcze96lnych

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

Zamawiaj4cego. 3. Zamawiajqcy zasfizega sobie mo2liwoSi zmiany rodzaj6w poszcze96lnych

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

umownych oraz dodatkowych koszt6w. Po zmianie lypuLqcza zmianie ulegnie r6wnie2 oplata

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

ponoszenia dodatkowych koszt6w zamawiaj4cy zasvzega sobie, pod warunkiem istnienia

pozytywnych warunk6w technicznych, moZliwo56: 4. W przypadkach zmian lokalizacji

poszczeg6lnych numer6 linii telefonicznych Zamawiaj4cy zastrzega sobie moZliwo56

przeniesienia poszczeg6lnych linii telefonicznych,b4dL rezygracji z nich w trakcie
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obowi4zywania niniejszej umowy bez ponoszenia dodatkowych koszt6w.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze pouf:nym (je2eli dotyczy):

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2019-12-04, godzina: 10:00,

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

(przetarg nieograniczony, przetatg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai powody:

Jgzyk lub jgzyki, wjakich mog4 byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin zwi4zania ofertq: do: okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

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

nieprzyznania Srodk6w pochodzqcych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych

zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez paistwa czlonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy by(. przeznaczone na sfinansowanie

calo5ci lub czgSci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zamriwienia, jeieli Srodki

sluiqce sfinansowaniu zam6wief na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re

zamawiaj4cy zamierzal przeznaczyd na sfinansowanie caloSci lub czgsci zam6wienia, nie

zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

CH
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