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Katowice: świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii
komórkowej, świadczenie usług bezprzewodowego Internetu wraz z
dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów USB
Numer ogłoszenia: 166635 - 2009; data zamieszczenia: 30.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego , ul. Barbary
21a, 40-053 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 7438401, 7438501, faks 0-32 2519745.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzkgop.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: związek komunalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu
telefonii komórkowej, świadczenie usług bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych
telefonów komórkowych i modemów USB.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usług telekomunikacyjnych
z zakresu telefonii komórkowej, świadczenie usług bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą fabrycznie
nowych telefonów komórkowych i modemów USB.
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
dostawę 71 szt. fabrycznie nowych telefonów komórkowych, przy czym warunkiem koniecznym do realizacji
zamówienia jest zachowanie aktualnie posiadanych numerów telefonów będących obecnie obsługiwanych w sieci
PLUS GSM. W razie konieczności przeniesienia numeru do innej sieci niż dotychczasowa, koszt pokrywa
Wykonawca,
dostawę 140 szt. kart SIM; w tym:
- 71 szt. dla telefonów komórkowych (w tym trzy z nich z dodatkową usługą internetową - bezprzewodowy dostęp
do Internetu),
- 4 szt. dla modemów USB z usługą internetową bez połączeń głosowych (zablokowane przez operatora),
- 61 szt. kart używanych przez Zamawiającego głównie do przesyłania SMS-ów z automatów biletowych (karty
SIM muszą być obsługiwane przez moduł GSM automatu biletowego - bez dostawy telefonów), w automatach
biletowych są zamontowane takie urządzenia jak: Siemens MZ0, Simens TC 35 i terminal, Ericsson GM 12,
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Cinterion Wireless Moduł.
- 4 szt. dla bramek GSM (bez dostawy telefonów).
dostawę 4 szt. fabrycznie nowych modemów USB dla usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu,
aktywację 140 szt. kart SIM; w tym:
- 71 szt. dla telefonów komórkowych (w tym trzy z nich z dodatkową usługą internetową - bezprzewodowy dostęp
do Internetu),
- 4 szt. dla modemów USB z usługą internetową bez połączeń głosowych (zablokowane przez operatora),
- 61 szt. kart używanych przez Zamawiającego głównie do przesyłania SMS-ów z automatów biletowych (karty
SIM muszą być obsługiwane przez moduł GSM automatu biletowego - bez dostawy telefonów),
- 4 szt. dla bramek GSM (bez dostawy telefonów).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.20.00-5, 72.40.00.00-4, 31.71.21.12-8, 31.44.00.00-2,
32.55.24.10-4, 32.25.20.00-4, 64.21.61.20-0, 31.15.81.00-9, 32.55.13.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) przed
upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto w Getin Banku - nr rachunku 56 1560 1111 0000
9070 0003 5530, z dopiskiem na przelewie: Wadium na usługi telekomunikacyjne z zakresu telefonii komórkowej.
Oznacza to, że przed upływem terminu składania ofert, na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze (tzn.
powinien być uznany rachunek Zamawiającego na kwotę wadium).
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty. Zamawiający wymaga złożenia oryginału
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dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniężnej w oddzielnej kopercie w kasie KZK
GOP (pokój nr 008 na parterze), a jego kopii w ofercie.
5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy.
6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium lub jego zatrzymania określa art. 46 Ustawy pzp
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy pzp oraz spełniają
warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy pzp,
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - wymagane jest
posiadanie przez Wykonawcę statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
2. Ocenę spełnienia powyższych warunków Zamawiający dokona zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia,
na podstawie złożonych dokumentów.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 Ustawy (Załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
3. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 11 i art. 224 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, nr 273 poz. 2703 z późn. zm.), prowadzonego
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Uwagi!
1) Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie złożonego dokumentu.
2) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum). W takim
przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

2009-09-30 14:50

4z5

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=16...

a) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzący w
skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 Ustawy Pzp.
b) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie.
c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz
zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z
treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.
d) Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
e) Jeżeli oferta Wykonawców, o których powyżej zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5.2. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.kzkgop.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunikacyjny Związek
Komunalny GOP, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2009
godzina 10:00, miejsce: Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice (Kancelaria
- pok. nr 014, parter).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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