
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/

Poznań: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefo nii

komórkowej dla Policji woj. wlkp.

Numer ogłoszenia: 192686 - 2014; data zamieszczenia : 06.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Komenda Wojewódzka Policji , ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań, woj.

wielkopolskie, tel. 061 8412743, 8412740, faks 061 8412744.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wielkopolska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci

telefonii komórkowej dla Policji woj. wlkp..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Policji województwa

wielkopolskiego. Przedmiotem zamówienia jest równieŜ zagwarantowanie przez Wykonawcę świadczenia dla

potrzeb Zamawiającego usług aktualnie dostępnych oraz tych, które Wykonawca wprowadzi do powszechnego

uŜytku w trakcie trwania umowy. Łącznie Zamawiający planuje uruchomić 2100 sztuk kart SIM, w tym 1600

aktualnie działających w sieci ORANGE z usługą zachowania numerów abonenckich oraz 500 nowych aktywacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 64.21.20.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w kwocie 13 000,00 zł. 2. Wadium

moŜe być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) w pieniądzu: przelewem na rachunek

Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją Wadium -

ZZP-2380-70/2014 - usługi telefonii komórkowej 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 3) gwarancjach

bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). W przypadkach określonych w ppkt 2-5 Wykonawca zobowiązany jest do

dostarczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu (sekretariat Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP w

Poznaniu) oraz załączenia do oferty kopii oryginału poświadczonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku

określonym w ppkt 1 Wykonawca załączy do oferty kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium

poświadczoną za zgodność z oryginałem. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na kaŜde

pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5

ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na

okres nie krótszy niŜ okres związania ofertą tj. winno się znajdować na rachunku Zamawiającego przed tym

terminem. 4. Zamawiający zwróci wadium: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem pkt 5; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

niezwłocznie po zawarciu z nim umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 3) na

wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zatrzyma

wadium wraz odsetkami, jeŜeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa a art. 26 ust. 3

ustawy nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy chyba, Ŝe udowodni, Ŝe

wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy

w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydanego na podstawie art. 11 w zw. z art. 10

ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171 poz. 1800 z późn. zm.)

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

dwie usługi telekomunikacyjne w sieci telefonii komórkowej dedykowane dla podmiotu
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biznesowego/instytucji publicznej, z których kaŜda obejmowała swym zakresem aktywację min. 1 000

sztuk kart SIM

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

naleŜycie;

określenie  dostaw  lub usług,  których dotyczy  obowiązek  wskazania przez wykonawcę  w  wykazie lub

złoŜenia  poświadczeń,  w  tym informacja  o  dostawach lub  usługach niewykonanych lub  wykonanych

nienaleŜycie

dwie  usługi  telekomunikacyjne  w  sieci  telefonii  komórkowej  dedykowane  dla  podmiotu

biznesowego/instytucji publicznej,  z których kaŜda obejmowała swym zakresem aktywację  min.  1 000

sztuk kart SIM;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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

jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,
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przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ, ; 2) pełnomocnictwo

do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: a) ofertę podpisuje inna osoba niŜ

Wykonawca, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści

wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla waŜności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upowaŜnionych

przedstawicieli kaŜdego z Wykonawców. c) postąpienia w toku akcji elektronicznej będzie składała inna osoba niŜ

Wykonawca.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona: 1. Informacje o

przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający przewiduje,

w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeŜeli w postępowaniu złoŜone

zostaną co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji

wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych 1) Adres strony internetowej na której

dobędzie się aukcja: https://aukcje.uzp.gov.pl. Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z

systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz dostępem do sieci Internet. Administrator gwarantuje w pełni

prawidłową współpracę z przeglądarkami: - Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyŜszej. - Opera w wersji 9.0 lub

wyŜszej - Google Chrome w wersji 3.0 lub wyŜszej Ze względu na brak kompatybilności przeglądarki Internet

Explorer ze standardami przyjętymi w systemie aukcyjnym (powszechnie wykorzystywanymi w Internecie) oraz

pojawiające się problemy związane z bezpieczeństwem, nie zaleca się korzystania z tej aplikacji podczas
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uŜytkowania Portalu Aukcji. 2) Postąpienia w toku aukcji elektronicznej Wykonawca, pod rygorem niewaŜności,

składa opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego

certyfikatu. Podpisem elektronicznym spełniającym wymogi ustawy jest podpis wydawany przez kwalifikowany

podmiot certyfikujący - wpisany do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Z uwagi na fakt,

Ŝe postąpienia, które wykonawcy są zobligowani podpisać elektronicznie, są generowane w postaci dokumentu

PDF (Portable Document Format), wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej winni dysponować

oprogramowaniem umoŜliwiającym odczytywanie plików w ww. formacie. Oprogramowanie takie wykonawcy

mogą podbrać bezpłatnie ze strony internetowej http://get.adobe.com/reader/. Ponadto wykonawca chcący

składać oferty w toku aukcji elektronicznej musi dysponować urządzeniami technicznymi oraz oprogramowaniem

słuŜącymi do obsługi podpisu elektronicznego. Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać

oferty składane w toku aukcji (postąpienia) za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu

elektronicznego - struktura generowanych przez platformę ofert nie pozwala na podpisywanie ich bezpośrednio z

poziomu programu Adobe Reader. Oferty winny być podpisane w formacie Xades - tylko dokumenty z takim

podpisem będą przyjęte przez platformę aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty mogą być podpisane zarówno

podpisem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Celem uniknięcia problemów w toku aukcji wykonawcy winni

wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania obsługującego składanie przez nich podpisu

elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem aukcji elektronicznej. W przypadku trudności z odpowiednim

skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie podpisu elektronicznego zalecany jest kontakt z

wystawcą podpisu (centrum certyfikacji). UWAGA: oferty generowane przez system aukcyjny nie umoŜliwiają

wprowadzenia podpisu elektronicznego przy uŜyciu funkcji programu Adobe Reader (funkcja wykorzystywana

m.in. w podpisywaniu deklaracji podatkowych). Opatrzenie oferty podpisem elektronicznym wymaga posłuŜenia

się oprogramowaniem dostarczonym przez wystawcę podpisu elektronicznego (centrum certyfikacji). 3)

Rejestracja i identyfikacja wykonawców. Konta dla wykonawców uczestniczących w aukcji tworzy Zamawiający,

wpisując wszystkie informacje Ŝądane przez system. Konto wykonawcy umoŜliwia mu wzięcie udziału tylko w

jednej aukcji. Zamawiający nie zna haseł poszczególnych wykonawców. LOGIN i HASŁO wykonawcy są

generowane automatycznie przez system, a następnie przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji. Celem

zwiększenia bezpieczeństwa, system, przy pierwszym logowaniu się wykonawcy na konto załoŜone przez

Zamawiającego, wymusza dokonanie zmiany HASŁA na nowe. 3. Informacje, które spośród kryteriów oceny ofert

będą stosowane w toku aukcji elektronicznej 1) Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej jest cena.

Sposób obliczania punktacji w tym kryterium podczas aukcji elektronicznej jest taki sam jak podczas postępowania

przetargowego i jest to wzór opisany w Rozdziale XII SIWZ. 2) W przypadku wygrania aukcji elektronicznej -

wygrywający Wykonawca zobowiązany jest do złoŜenia Zamawiającemu w ciągu 2 dni od dnia powzięcia

informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty nowego formularza ofertowego wraz z nowymi cenami

jednostkowymi oraz ceną końcowa (iloczyn nowej ceny jednostkowej razy ilość minut). Ponadto, nowe ceny

jednostkowe oraz nowa cena oferty (po aukcji) nie mogą być wyŜsze od cen zaproponowanych w uprzednim

formularzu ofertowym. 4. Przekazanie zaproszeń do udziału w aukcji elektronicznej. Zamawiający przekaŜe drogą

elektroniczną zaproszenia do udziału w aukcji wszystkim Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty niepodlegające

odrzuceniu. W zaproszeniu Zamawiający przekaŜe informacje o których mowa w art. 91 b ust. 2 ustawy.
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Niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia wykonawca zobowiązany jest do zalogowania się na platformie, a takŜe

do potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie przez Wykonawcę

poprawności danych odbywa się drogą elektroniczną poprzez funkcjonalność platformy - za pomocą polecenia

wyślij wiadomość do zamawiającego. Wszelkie informacje dotyczące systemu aukcyjnego dostępne są na stronie

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych po adresem https://aukcje.uzp.gov.pl.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1)

dopuszczalne jest obniŜenie wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem zachowania zakresu jego świadczenia

umownego, 2) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na świadczenie o lepszej jakości pod

warunkiem zachowania toŜsamości przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku pojawienia się nowszych i

korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niŜ te istniejące w chwili

zawarcia umowy, 3) dopuszczalne jest wydłuŜenie terminu wykonania umowy z powodu siły wyŜszej albo z

powodu okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Zamawiający pod warunkiem, Ŝe wydłuŜenie nie będzie

dłuŜsze niŜ okres trwania siły wyŜszej albo tych okoliczności, 4) niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy

dopuszczalne są pod warunkiem, Ŝe z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia przez

Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu raŜącą stratą, czego nie

przewidywał on przy zawarciu umowy, 5) dopuszczalne jest wydłuŜenie czasu trwania umowy w sytuacji

niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy pod warunkiem zachowania jej wartości, 6) w

przypadku, gdy doszło do zmiany wartości przedmiotu umowy z powodu znaczącej zmiany kursu obcej waluty

(zmiana kursu waluty obcej w stosunku do złotego musi wynieść co najmniej 1 złoty w odniesieniu do średniego

kursu NBP dla danej waluty z dnia podpisania umowy), a zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, 7) w

przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego na przedmiot świadczenia lub

zmiany cen urzędowych przedmiotu świadczenia, dopuszczalne jest zwiększenie lub obniŜenia wynagrodzenia, od

warunkiem Ŝe zmiana wynagrodzenia będzie dokonana o kwotę wynikającą z tej zmiany, 2. Zmiana postanowień

zawartej umowy wymaga, pod rygorem niewaŜności, zachowania formy pisemnej, chyba, Ŝe przepisy odrębne

wymagają formy szczególnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności

uprawniających do dokonania tej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Komenda Wojewódzka Policji

w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  16.06.2014

godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=19...
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Dąbrowskiego 17A, sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=19...
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