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Opole: Postępowanie o zamówienie publiczne poniżej 14 tys. EUR
netto (z wykorzystaniem elementów trybu przetargu nieograniczonego)
na usługi telekomunikacyjne dla Państwowej Medycznej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: OPZ-382-12/11)
Numer ogłoszenia: 202065 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu , ul. Katowicka 68, 45060 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4423524, 4423520, faks 77 4423517.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o zamówienie publiczne poniżej
14 tys. EUR netto (z wykorzystaniem elementów trybu przetargu nieograniczonego) na usługi
telekomunikacyjne dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: OPZ-38212/11).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1).Przedmiotem zamówienia
jest: - świadczenie usług telefonicznych na łączach komutowanych cyfrowym ISDN; - świadczenie usług
stałego dostępu do Internetu. 2).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług telefonicznych i przesyłu danych polegających na: a).Zapewnieniu stałego
komutowanego dostępu do publicznej sieci telefonicznej w postaci 4 linii łącza cyfrowego ISDN 2B+D z
zachowaniem dotychczasowej numeracji 100 DDI. Numer główny: 77 4410882. Dostępy zlokalizowane są
w siedzibie Zamawiającego - Opole, ul. Katowicka 68. b).Zapewnieniu stałego nielimitowanego dostępu do
sieci Internet. Łącza internetowego o następujących parametrach: - łącze asymetryczne (np. typu DSL lub
równoważne) o minimalnej przepustowości 18 Mb/s do komputera i minimum 800 kb/s z komputera; ośmioadresowa podsieć publicznych stałych adresów IP - 5 adresów IP do wykorzystania przez
Zamawiającego; - stały identyczny jak istniejący adres IP; - modem transmisyjny zakończony wyjściem
Ethernet, pracujący w trybie bridge, z uruchomionymi stałymi publicznymi adresami IP na interfejsie Fast
Ethernet urządzenia. Bezpłatne wypożyczenie i skonfigurowanie modemu x DSL. Instalacja, zapewnienie
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funkcjonalności urządzeń transmisyjnych oraz sprawdzenie działania usługi dostępu do Internetu. Usługa
musi być objęta pisemną gwarancją jakości świadczenia usług (SLA). Usunięcie awarii braku dostępu do
usługi w ciągu 12 godzin roboczych od momentu zgłoszenia. Usługa ta zainstalowana jest w siedzibie
Zamawiającego Opole, ul.Katowicka 68. Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania łączy
bezprzewodowych. c).Świadczenie usług telefonicznych z wykorzystaniem łączy komutowanych
wymienionych w punkcie 2 lit.a niniejszego pola, w zakresie połączeń wychodzących generowanych przez
Zamawiającego takich jak: połączenia lokalne, strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe i do sieci
komórkowych w naliczaniu sekundowym bez opłaty za inicjację połączenia. Operator musi zapewnić
również dostęp do połączeń takich jak: serwisy informacyjne, linie informacyjne, linie bezpłatne (0800), linie
ulgowe (080x), połączenia z biurami numerów itp. W każdym przypadku Zamawiający wymaga pełnej
prezentacji numeru DDI w ruchu wychodzącym, czy to w połączeniach lokalnych, strefowych,
międzystrefowych, międzynarodowych, jak i komórkowych - nie dopuszczalna jest prezentacja numerów
zastrzeżonych w ruchu wychodzącym. d).Opłaty abonamentowe nie mogą zawierać wliczonych pakietów
bezpłatnych minut. e).Świadczeniu usług faksowych. f).Zamawiający nie dopuszcza realizowania połączeń
z wykorzystywaniem innej technologii niż łącza komutowane realizowane na łączach miedzianych lub
światłowodowych. Ze względów bezpieczeństwa Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania
technologii VOIP do prowadzenia rozmów telefonicznych. g).Linie muszą umożliwiać pracę w układzie
PBX/PABX celem podłączenia centrali telefonicznej Zamawiającego. h).Zamawiający wymaga by
Wykonawca dostarczał bilingi z numerów głównych łączy telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych w
formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego. i).Realizacja połączeń wewnętrznych w budynku
Zamawiającego realizowana jest przez system telekomunikacyjny. j).W celach informacyjnych
Zamawiający przedstawia średni miesięczny ruch wychodzący kształtujący się obecnie na poziomie ok.
4.068 minut, który rozkłada się jak poniżej: - połączenia lokalne i strefowe ok. 1440 min; - połączenia
międzystrefowe (międzymiastowe) ok. 468 min; - połączenia komórkowe ok. 2160 min. k).W celach
informacyjnych Zamawiający przedstawia średni miesięczny ruch wychodzący w rozbiciu na ilość jednostek
taryfowych, który rozkłada się jak poniżej: - biuro numerów - 4 jednostki taryfowe; - połączenia 0707, 080x 21 jednostek taryfowych; - połączenia 19XYZ lokalne - 4 jednostki taryfowe; - połączenia lokalne - 900
jednostek taryfowych; - połączenia międzymiastowe - 250 jednostek taryfowych; - połączenia z sieciami
komórkowymi - 1500 jednostek taryfowych. l).Wymagania: - usługa telekomunikacyjna i przesyłu danych
musi być świadczona zgodnie z obowiązującymi przepisami; - Zamawiający zachowuje dotychczasowe
numery telefoniczne. Wykonawca zapewni przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów
przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego wymienionych w punkcie 2 lit. a ninieszego pola,
tj. zgodnie z art. 71 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 poz. 1800
ze zm.) oraz §6 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca 2006r. (Dz.U. Nr 42
poz. 290) w sprawie warunków korzystania z uprawnień publicznych sieci telefonicznych; - Wykonawca
będzie naliczał koszty połączeń wg cen cząstkowo-jednostkowych przedstawionych w formularzu cenowym
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(wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) przez cały okres obowiązywania umowy; - Wykonawca
zapewni sekundowe naliczanie opłat za usługi telekomunikacyjne bez dodatkowych opłat za inicjacje
połączeń oraz bez opłat za niezrealizowane połączenie, przy czym koszt połączenie nie może być niższy
niż 1 grosz; - Zamawiający nie dopuszcza żadnych opłat za inicjację połączeń; - Wykonawca poniesie
całkowity koszt przeniesienia numerów od dotychczasowego operatora; - Możliwość uruchomienia usługi
faksowej według potrzeb Zamawiającego w okresie trwania usługi; - Możliwość bezpłatnej blokady
połączeń wychodzących o podwyższonych opłatach typu 0700; - Zamawiający nie dopuszcza zmiennych
okresów taryfowych ze względu na porę dnia i tygodnia; - Świadczenie usługi połączenia oczekującego; Świadczenie usługi zawieszenia połączeń; - Świadczenie usługi prezentacji numerów i blokady prezentacji
numerów; - Zaawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia liczby linii telefonicznych w
trakcie realizacji usługi; - Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów
związanych z dostosowaniem swojej infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z realizacją niniejszego
zamówienia; - Wkonawca zapewni opiekuna technicznego i handlowego na czas trwania umowy.
m).Aktualnie operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługę telefoniczną i przesyłu danych jest
firma Netia S.A...
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dla potwierdzenia warunku posiadania uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej,
wykonawca wykaże, iż posiada odpowiedni wpis do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych uprawniający do świadczenia usług telekomunikacyjnych na podstawie art.
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10 i 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r., Nr 171 poz.
1800 z późn. zm.) w zakresie wymaganym przez prawo dla realizacji przedmiotu zamówienia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dla potwierdzenia wiedzy i doświadczenia potrzebnego do wykonania zamówienia w zakresie
pkt. 3 SIWZ, wykonawca wykaże, iż on, lub jego podwykonawca - w sytuacji o której mowa w art.
26 pkt.2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, (lub
wykonuje nadal), co najmniej jedno zamówienie na ciągłą usługę telekomunikacyjną telefonii
stacjonarnej i transmisji danych, którego okres realizacji wynosił (wynosi) co najmniej 18
miesięcy a wartość zamówienia przekroczyła 10.000,00 PLN z podatkiem VAT za pierwsze
wykonane 12 miesięcy realizacji umowy.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu, gdyż nie wymaga dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu, gdyż nie wymaga dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu, gdyż nie wymaga dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:


koncesję, zezwolenie lub licencję



wykaz

wykonanych,

a

w

przypadku

świadczeń

okresowych

lub

ciągłych

również

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
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wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia



aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
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1).Zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana
sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy, i/lub Zamawiającego, skutkująca niemożnością realizacji
przedmiotu umowy; 2).Powstanie nadzwyczajnych okoliczności (nie będących siłą wyższą), których strony
nie przewidziały przy zawarciu umowy. 3).Zmiana terminów realizacji zadania możliwa będzie w
następujących przypadkach: a).wstrzymania usług lub przerw w świadczeniu usług powstałych z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego; b).wstrzymania wykonania usług, na mocy decyzji organów
uprawnionych do wstrzymania lub przerwania wykonania usług, z przyczyn nienależących od
Zamawiającego lub Wykonawcy; c).wstrzymania wykonania usług na mocy decyzji Zamawiającego lub
innych organów, z przyczyn innych, niż związane z błędnym sposobem realizacji wykonania zamówienia
przez Wykonawcę, użyciem przez niego wadliwych rozwiązań technicznych, czy też naruszeniem przez
Wykonawcę przepisów prawa; d).wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia kolizji z sieciami lub
innymi przeszkodami, które nie były możliwe do przewidzenia po przeanalizowaniu wykonania zamówienia;
e).ponad przeciętnego opóźnienia organów administracji w wydaniu decyzji lub uzgodnień koniecznych do
zakończenia prawidłowego wykonania usługi; f).wystąpienia w trakcie wykonywania usług niekorzystnych
warunków atmosferycznych, które w znaczny sposób opóźniłyby wykonanie usług; 4).Zmiany ilości
numerów telefonicznych o których mowa w punkcie 2 lit.a zawartego w polu II.1.3 niniejszego ogłoszenia w razie wystąpienia konieczności ich zmniejszenia lub uruchomienia dodatkowych; 5).Zastosowanie innych
rozwiązań technicznych dotyczących funkcjonowania usług telekomunikacyjnych o parametrach
technicznych równych lub lepszych. 6).Zmiany przedstawicieli stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.wsm.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Medyczna
Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, ul. Katowicka 68, pokój 105, I piętro..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2011
godzina 10:00, miejsce: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, ul. Katowicka 68,
pokój 102, I piętro..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: 1).W celu rozeznania wyglądu obiektów przeznaczonych do ochrony, zamawiający
dopuszcza, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej tych obiektów. W tym celu wykonawca winien się
skontaktować z Kanclerzem PMWSZ w Opolu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną
10:00 a 14:00, telefonicznie pod numerem (077) 44 23 517 lub osobiście w pokoju nr 102 I piętro w
siedzibie zamawiającego, celem umówienia się na wizje lokalną. Wizja lokalna może być zaplanowana i
odbyta tylko do dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert. 2). Wykonawca, przy powoływaniu się w pkt.
III.3 [ogłoszenia] na wiedzę i doświadczenie podwykonawcy, powinien pamiętać o obowiązku
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udowodnienia zamawiającemu dysponowania zasobami podwykonawcy niezbędnymi do realizacji
zamówienia, zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3). Niniejsze postępowanie
jest o wartości szacunkowej poniżej 14 tys. EUR netto, dla której stosuje się art. 4 pkt.8 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. Z ustawy Prawo zamówień publicznych do postępowania mają wyłącznie
zastosowanie zapisy z art.: 22; 23; 24; 25; 26; 27; 37; 38 ust.1-4a; 38 ust.6; 39; 40; 42; 44. Oraz z rozdziału
4 art.: 82; 84; 85; 86 (z wyłączeniem ust.3); 87; 89; 90; 91 ust.1; 91 ust.1; 91 ust.2; 91 ust.3a-6; 92; 93 (z
wyłączeniem ust.4). Pozostałych zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. W zakresie
nie sprzecznym z wyżej wymienionymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ma zastosowanie
ustawa Kodeks Cywilny (Dz U. z 1964r. Nr 16 poz.93 z późn. zm.) a w szczególności jej art. 703 ..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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