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1.
1.1

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
KZK GOP w Katowicach zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.2 Znak Postępowania: ZP/DO/4/PZ/63/09.
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać
się znakiem: ZP/DO/4/PZ/63/09.
1.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym
Zamawiający przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.kzkgop.pl.
1.4 Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące
znaczenie:
1.4.1 „Zamawiający” – Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego w Katowicach, ul. Barbary 21A, 40–053 Katowice.
–
postępowanie
prowadzone
przez
Zamawiającego
1.4.2 „Postępowanie”
na podstawie Ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.4.3 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami.
1.4.4 „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - zwaną również ustawą Pzp.
1.4.5 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między
Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiot został w sposób szczegółowy opisany
w niniejszej SIWZ.
1.4.6 „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę
na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie
wykonania Zamówienia.
1.4.7 „Osoby Uprawnione” – osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
i uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu i na jego rzecz.
1.4.8 Kontakt z Zamawiającym:
Adres do korespondencji: KZK GOP ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice.
Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: (032) 251 97 45.
2.
2.1

2.2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest 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),
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− 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, 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).
Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
• bezprzewodowy dostęp do Internetu oznacza dodatkową opcję pozwalającą
na nielimitowany bezpłatny dostęp do Internetu w technologiach: EDGE (Klasa 32,
EGPRS), GPRS (Klasa 32), CSD, HSDPA - pozwalających osiągać maksymalną
prędkość transmisji danych rzędu 7,2 Mbit/s. Minimalny miesięczny limit danych po
przekroczeniu, którego nastąpi spowolnienie prędkości danych wynosi 5GB/miesiąc.
• możliwość wprowadzenia grup dla wybranych nr telefonów wskazanych przez
Zamawiającego,
• możliwość przydzielenia i posługiwania się numerami skróconymi,
• rozmowy w ramach grupy bezpłatne (w ramach ryczałtu),
Uprawnienia użytkowników grup:
 poziom 1 – użytkownik może wykonywać połączenia wyłącznie do innych
użytkowników tej samej grupy lub do użytkowników na numery skrócone, nie
ma ograniczeń na połączenia przychodzące;
 poziom 2 użytkownik nie ma ograniczeń na połączenia wychodzące ani na
połączenia przychodzące.
• połączenia głosowe, wiadomości SMS, wiadomości MMS, GPRS do sieci operatora
i innych sieci oraz WAP i Internet są rozliczane wymiennie w ramach limitu minut
rozmów abonamentu miesięcznego; po wykorzystaniu limitów w abonamencie
stawki za wyżej wymienione usługi pozostają nie zmienione,
• połączenia wykonywane w ramach grupy nie pomniejszają ilości darmowych minut
zawartych w abonamencie,
• naliczanie sekundowe w połączeniach od 1 sekundy połączenia w ruchu krajowym,
• bezpłatne korzystanie i odsłuchiwanie poczty głosowej,
• przechodzenie
niewykorzystanych minut lub kwot w ramach limitu
abonamentowego na kolejne miesiące do momentu ich wykorzystania lub
rozwiązania umowy,
• możliwość aktywnego roamingu,
• bezpłatna aktywacja i dezaktywacja roamingu,
• bezpłatna identyfikacja numeru dzwoniącego,
• bezpłatna usługa zarządzania abonamentami i usługami dodatkowymi przez stronę
internetową przez wskazanych pracowników Zamawiającego.
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Zamawiający ma prawo do dokonania cesji do 10% umów o świadczenie usług
telekomunikacyjnych zawartych dla poszczególnych kart SIM w ramach umowy
głównej, na osoby fizyczne i prawne,
• w przypadku dokonania przez Zamawiającego cesji:
a) Wykonawca przydzieli Zamawiającemu nowy numer wraz z kartą SIM
b) Zamawiający ma prawo dokonać aktywacji kart SIM z zakupem aparatu
telefonicznego lub bez zakupu aparatu telefonicznego,
c) Wykonawca aktywuje nową kartę SIM (lub duplikat) dostarczoną w trakcie
obowiązywania umowy w ciągu 12 h od dostarczenia.
W ramach świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawca musi zapewnić:
a) obsługę posprzedażną poprzez wyznaczenie tzw. „opiekuna”,
b) aktywację kart SIM telefonów jako Grupy Kart w celu świadczenia darmowych
rozmów w ramach sieci, pod pojęciem Grupa Kart Zamawiający rozumie wszystkie
karty objęte umową z Wykonawcą, tzn.71 kart.
c) warunki rozliczenia:
• okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc,
• bezpłatne bilingi w formie elektronicznej wraz z oprogramowaniem niezbędnym
do ich przetwarzania do poszczególnych numerów, dostarczane wraz z fakturą
w terminie do 10 dni kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego,
• faktura zbiorcza w cyklu miesięcznym, płatność przelewem w terminie do 14 dni
od otrzymania faktury, (Wykonawca zobowiązuje sie do doręczenia faktury VAT
bez podpisu za potwierdzeniem odbioru w terminie do 7 dni od dnia
wystawienia).
d) niezmienną stawkę za połączenia i wiadomości SMS po przekroczeniu limitów
darmowych minut objętych abonamentem,
e) obniżanie cen, w przypadku zmian regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych, dotyczących zmiany cen, jeśli będą korzystne dla
Zamawiającego, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów, (dotyczy
zmian taryfy dla poszczególnych numerów po uprzednim zgłoszeniu przez
Zamawiającego u opiekuna),
f) optymalizację w rozumieniu jako aktualizacja stosowanych taryf wprowadzonych
przez Wykonawcę po zawarciu umowy. Optymalizacja będzie dokonywana nie
rzadziej niż co 6 miesięcy i nie może być mniej korzystna od już posiadanych przez
Zamawiającego taryf, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat,
g) pełny serwis informacyjny dotyczący nowych taryf i promocji w obrębie danej sieci
telefonii komórkowej.
Dostawa obejmuje:
• 6 szt. telefonów komórkowych spełniających co najmniej parametry wskazane
w Załączniku nr 6 do SIWZ – TYP I,
• 62 szt. telefonów komórkowych spełniających co najmniej parametry wskazane
w Załączniku nr 6 do SIWZ – TYP II.
• 3 szt. telefonów komórkowych przystosowanych do usługi bezprzewodowego
Internetu wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ – TYP III
• 4 szt. modemów USB (Internet bezprzewodowy) – TYP IV
Każdy z telefonów ma być: wyposażony w ładowarkę sieciową, zestaw słuchawkowy,
etui oraz instrukcję obsługi w języku polskim.
Oferowane telefony i modemy USB mają być oznakowane znakiem zgodności CE i
mają posiadać homologację oraz spełniać co najmniej wymagane parametry podane w
Załączniku nr 5 do SIWZ.
Wysokość abonamentu telefonicznego na poszczególne numery telefoniczne będzie
zróżnicowana, gwarantując ilość minut rozmów wliczonych w abonament do
wszystkich sieci i na telefony stacjonarne o minimalnych limitach podanych w tabeli
•

2.4

2.5

2.6
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poniżej. W przypadku oferowania większej ilości minut lub SMS-ów w danej grupie
abonamentów należy to wskazać w Formularzu cenowym.
Zamawiający wymaga abonamenty i dostawę telefonów wg poniższego zestawienia:
Wymagany minimalny limit
Ilość
Rodzaje
minut przeliczany na SMS,
Ilość
telefonów/modemów
abonamentów MMS i GPRS oraz SMS-ów
abonamentów
wg typów
w ramach abonamentu/miesiąc
1
Grupa I
Grupa II

2
co najmniej 60 minut
co najmniej 100 minut

3
5
43

Grupa III

co najmniej 200 minut

15

Grupa IV
Grupa V

co najmniej 300 minut
co najmniej 400 minut
abonament Internet
bezprzewodowy bez połączeń
głosowych (min 5GB /miesiąc)
co najmniej 200 minut, usługa
Internet bezprzewodowy (min
5GB /miesiąc)
co najmniej 400 minut,
co najmniej 200 SMS-ów

3
2

Grupa VI

Grupa VII
Grupa VIII
Grupa 0

4
Typ II – 5 szt.
Typ II – 43 szt.
Typ II – 14 szt.
Typ I – 1 szt.
Typ I – 3 szt.
Typ I – 2 szt.

4

Typ IV – 4 szt.
(modemy)

3

Typ III - 3 szt.

4
61

0
0

2.7 Warunki gwarancji i serwisu:
Okres gwarancji na telefony komórkowe i modemy USB nie może być krótszy
niż 2 lata, a na baterie nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia przekazania telefonów
i modemów. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza niż wymagane
przez Zamawiającego okresy gwarancji, Wykonawca udzieli gwarancji uzupełniającej
do wymaganych w SIWZ okresów gwarancji.
Wykonawca winien zapewnić pełną obsługę serwisową telefonów komórkowych
w okresie gwarancji.
W ramach gwarancji Wykonawca w przypadku awarii aparatu użytkowanego powinien
zapewnić dostarczenie aparatu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych.
Maksymalny czas naprawy aparatu i modemu USB wynosi 14 dni od daty przekazania
Wykonawcy.
3.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji usług: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Planowany termin
zawarcia umowy - 26.10.2009 r. Termin dostawy aparatów – w ciągu 7 dni od dnia
zawarcia umowy, termin aktywacji kart SIM w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Dla kart SIM aktywowanych w miejsce scedowanych kart SIM związanych z umowami
o świadczenie usług telekomunikacyjnych (o których mowa w pkt. 2.3 SIWZ) termin
dostawy aparatów będzie liczony od dnia złożenia wniosku o nowe aktywacje.

4.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4.1
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− nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy
oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy,
− posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę statusu przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego.
Ocenę spełnienia powyższych warunków Zamawiający dokona zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w pkt. 5
SIWZ.

5.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4 SIWZ
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy
z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia
i dokumenty.
5.1 Oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 Ustawy (Załącznik nr 2 do SIWZ).
5.2 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.
5.3 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:
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
6
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zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
6.
6.1

6.2
6.3

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej
zbiorczo „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie
lub faksem.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła
do Zamawiającego faksem przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona
na piśmie.

7.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Anna Musioł-Gruszka
tel. 032-74-38-458, w godzinach od 800 do 1400 od poniedziałku do piątku.

8.
8.1

WADIUM
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4.000 zł (słownie: cztery
tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w:
− pieniądzu,
− poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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.).
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).
Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty. Zamawiający
wymaga złożenia oryginału 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.
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.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą
wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana
za odrzuconą.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium lub jego zatrzymania określa art. 46 Ustawy.

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
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9.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie
11.1 SIWZ, przy czym dzień otwarcia ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie.
10.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku
nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 Ustawy.
10.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być
trwale spięte, strony ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę
(osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy („Osoby Uprawnione”).
Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty wspólnej
składanej przez kilka podmiotów (Wykonawców), do oferty powinno zostać załączone
pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania tych Wykonawców
w trakcie postępowania lub do reprezentowania i do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
10.4 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie z wzorem podanym w Załączniku nr 1
do SIWZ, z podaniem całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy
za świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego w złotych polskich - zawierającego
należny podatek VAT .
2) Formularz cenowy przygotowany zgodnie z wzorem podanym w Załączniku nr 4
do SIWZ.
3) Aktualny cennik za 1 minutę połączenia w roamingu.
4) Aktualny cennik za 1 MMS o określonej wielkości w poszczególnych grupach
taryfowych (nie dotyczy grupy 0).
5) Wykaz oferowanych telefonów opisanych zgodnie z wzorem podanym
w Załączniku nr 6 do SIWZ wraz z podaniem marki i modelu aparatu i parametrów
technicznych.
Uwaga!
W przypadku braku któregokolwiek z w/w dokumentów, oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy.
Do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, zgodnie z punktem 5 SIWZ,
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium (kserokopia polecenia przelewu
lub dokumentu wniesienia wadium w innej formie – patrz pkt 8.2. – 8.5. SIWZ).
Zaleca się, aby do oferty dołączony był spis treści.
10.5 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści
SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy.
10.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
8
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10.8

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego
systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
10.9 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres
informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany
jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych
do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych
w Ustawie.
10.10 Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób
zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na usługi telekomunikacyjne
z zakresu telefonii komórkowej - nie otwierać przed dniem 9 października 2009 r.
godz. 1030”. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić
zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
10.11 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać,
pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
10.12 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje
się odpowiednio punkt 10.10 SIWZ. Na kopercie należy wówczas dodatkowo umieścić
zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
11.1 Termin składania ofert upływa dnia 9 października 2009 r. o godz. 1000 Oferty
złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
11.2 Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Kancelaria, pok. Nr 014, parter)
w godzinach pracy KZK GOP, tj. w godzinach od 700 do 1500 i zaadresować:
Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) w księdze kancelaryjnej,
a ofercie zostanie nadany kolejny numer.
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 października 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie
Zamawiającego, pok. Nr 015 (parter) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie
podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.4 Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny ofert.
11.5 Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert dotyczące nazw
oraz adresów Wykonawców, a także dotyczące ceny ofert, zostaną udostępnione
nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.
12.
12.1

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Dla obliczenia ceny oferty należy wypełnić kolumnę 4 w Formularzu cenowym
(Załącznik nr 4 do SIWZ), otrzymane kwoty należy pomnożyć przez ilość okresów
rozliczeniowych lub ilość sztuk i wpisać otrzymane kwoty do kolumny 6, a następnie
uzyskane ceny, za wyjątkiem kosztów 1 min. i 1 SMS ponad abonament, należy
zsumować w celu wyliczenia łącznej ceny oferty za realizację całego przedmiotu
zamówienia (jako ceny jednostkowe należy rozumieć ceny dla pojedynczych ilości
w kolumnie 3 Formularza cenowego - np.: 1 abonament, 1 aktywacja, 1 minuta itd.).
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12.2

Ceną oferty jest łączna cena brutto aktywacji kart SIM, abonamentów oraz
aparatów (W1 + W2).
Wszelkich obliczeń należy dokonywać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Innych czynników kształtujących wysokość ceny niż te określone przez Wykonawcę
w Formularzu cenowym Zamawiający nie przewiduje. Jeżeli Wykonawca ponosi inne
koszty, powinien je włączyć w pozycje kosztów określone w Formularzu cenowym.

13. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
13.1 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert według poniższych kryteriów oceny:
1. W1 - Cena (łączna cena brutto aktywacji kart SIM i abonamentów) 40 %
Punktowa ocena ofert na podstawie kryterium W1 odbywać się będzie według
wzoru: najniższą cenę w ofertach dzieląc przez cenę w ofercie badanej mnożąc
przez 100 punktów i przez 40%
2. W2 - Cena (łączna cena brutto aparatów) 40 %
Punktowa ocena ofert na podstawie kryterium W2 odbywać się będzie według
wzoru: najniższą cenę w ofertach dzieląc przez cenę w ofercie badanej mnożąc
przez 100 punktów i przez 40%
3. W3 – koszt 1 minuty połączenia w sieci operatora ponad abonament - 5 %.
Punktowa ocena ofert na podstawie kryterium W3 odbywać się będzie według
wzoru: najniższą cenę w ofertach dzieląc przez cenę w ofercie badanej mnożąc
przez 100 punktów i przez 5 %
4. W4– koszt 1 minuty połączenia poza siecią operatora ponad abonament - 5%.
Punktowa ocena ofert na podstawie kryterium W4 odbywać się będzie według
wzoru: najniższą cenę w ofertach dzieląc przez cenę w ofercie badanej mnożąc
przez 100 punktów i przez 5 %
5. W5 – koszt 1 minuty połączenia na numery stacjonarne ponad abonament 5%.
Punktowa ocena ofert na podstawie kryterium W5 odbywać się będzie według
wzoru: najniższą cenę w ofertach dzieląc przez cenę w ofercie badanej mnożąc
przez 100 punktów i przez 5 %
6. W6 – koszt 1 SMS-a ponad abonament - 5 %.
Punktowa ocena ofert na podstawie kryterium W6 odbywać się będzie według
wzoru: najniższą cenę w ofertach dzieląc przez cenę w ofercie badanej mnożąc
przez 100 punktów i przez 5 %
13.2

Ocena ofert dokonana zostanie według wzoru:
W0 = W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6
gdzie:
W0 – ogólna ilość punktów ocenianej oferty
W1, W2, W3, W4, W5, W6 – ilość punktów ocenianej oferty za poszczególne
kryteria.
Każdy z członków komisji przetargowej, którzy będą dokonywać oceny ofert, przyzna
ocenianej ofercie ilość punktów wyliczoną zgodnie z pkt 13.1 i 13.2 SIWZ.

Uwaga!
Liczby minut w abonamentach muszą być ograniczone. Podanie w ofercie ceny
równej zero zł w jakiejkolwiek pozycji Formularza cenowego spowoduje przyjęcie
do oceny oferty przez Zamawiającego ceny = 1 grosz.
13.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie ze wszystkich
kryteriów najwyższą liczbę punktów przyznaną przez wszystkich członków komisji
przetargowej.
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13.4

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów
oceny ofert, o których mowa w pkt 13.1 SIWZ, to Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą łączną ceną brutto realizacji zamówienia, tj. W1 + W2.

14.

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
zawarta na okres 24 miesięcy przy założeniu jej rozpoczęcia od dnia 26.10.2009 r.
(termin planowany). Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego wzór
umowy na wykonanie Zamówienia stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ (dalej „Wzór
Umowy”). Wzór Umowy zawiera szczegółowe zasady wyliczenia należności
Wykonawcy, kar umownych oraz pozostałe warunki realizacji usługi.

15.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
W postępowaniu o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej,
o których mowa w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.

16.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.
W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy
(pełnomocnictwo), o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

16.1
16.2
16.3

17.
17.1
17.2
17.3
17.4

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 Ustawy do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.
Aktywowane w ramach zamówień uzupełniających Karty SIM zostaną włączone
do Grupy Kart Zamawiającego.
Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone Wykonawcy na warunkach nie gorszych
dla Zamawiającego niż określono w ofercie.
Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w przypadku zaistnienia potrzeby
przyznania telefonu służbowego na skutek zatrudnienia nowego pracownika
lub w przypadku powierzenia pracownikowi obowiązków wymagających posiadania
telefonu służbowego.

Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy (wzór)
3. Wzór umowy
4. Formularz cenowy (wzór)
5. Minimalne wymagane parametry techniczne telefonów
6. Wykaz oferowanych telefonów
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