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Zamawiający:

Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice
tel.: 32-743-84-01
faks: 32-251-97-45
www.kzkgop.com.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotycząca
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

ROZBUDOWĘ CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ
CALL CENTER.

Zatwierdzam:
Przewodniczący Zarządu
(-) Roman Urbańczyk
Katowice, dnia 12.04.2017 r.

..............................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)
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NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,
40-053 Katowice, ul. Barbary 21A.
NIP: 954-22-46-280
tel. 32-74-38-401, faks 32-251-97-45
strona internetowa: www.kzkgop.com.pl

2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.

Postępowanie
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego
i Wykonawców stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej.

2.2.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.3.

Ilekroć w treści jest mowa o SIWZ rozumie się przez to niniejszą Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i implementacja oprogramowania
integrującego serwer telekomunikacyjny DGT Milenium z aplikacją ACC systemu
Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) eksploatowanego w Komunalnym Związku
Komunikacyjnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) w Katowicach,
zaprojektowanie
i
realizacja
kolejkowania
połączeń
w
opracowanym
oprogramowaniu oraz wykonanie niezbędnej do tego celu rozbudowy centrali
telefonicznej Zamawiającego. Implementacja ma na celu usprawnienie obsługi
telefonicznych zgłoszeń klienckich kierowanych do infolinii KZK GOP i winna spełniać
poniższe wymagania usług:
1. Realizacja w oparciu o obecnie eksploatowany w KZK GOP serwer telekomunikacyjny
DGT Millenium wraz z ewentualną modernizacją tego serwera.
2. Obsługiwać wywołania telefoniczne z dwóch Infolinii (KZK GOP, ŚKUP) przez
pracowników KZK GOP (Operator) na obecnie wykorzystywanych cyfrowych łączach
telefonicznych Up0, zakończonych cyfrowymi aparatami telefonicznymi (DGT 3490E,
DGT 3490F oraz DGT 3490LX). Ponadto należy stworzyć możliwość zastosowania
aparatów i łączy telefonicznych w technice VoIP. Aparat telefoniczny, oprócz
podstawowych funkcji, winien posiadać możliwości:
a) Przekazanie połączenia,
b) Połączenie konsultacyjne,
c) Zawieszenie połączenia,
d) Zablokowanie aparatu,
e) Przegląd historii połączeń.
3. Bez względu z której Infolinii będzie wywołanie, winno być ono obsłużone przez
dowolnego Operatora aktualnie zalogowanego na stanowisku roboczym, nie zajętego
obsługą innym wywołaniem lub którego aparat telefoniczny nie jest zablokowany.
Wybór Operatora do obsługi wywołania odbywa się automatycznie wg wbudowanych
scenariuszy, np. pierwszy wolny, najdłużej wolny, preferowany.

2

Znak sprawy ZP/DSI/5/PS/8/17

4. Rozwiązanie winno zapewniać kolejkowanie wywołań oraz informowanie klientów, co
określony interwał czasu, o pozycji w zajmowanej kolejce i przewidywanym czasie
oczekiwania na zgłoszenie Operatora.
5. Rozwiązanie winno zapewnić automatyczne logowanie Operatora do systemu IVR
serwera DGT Millenium po zalogowaniu się do skojarzonego terminala
komputerowego aplikacji ACC systemu ŚKUP, za pośrednictwem aktualnie
stosowanego Active Directory.
6. Obsługa wywołań telefonicznych Infolinii KZK GOP:
a) Po wybraniu nr telefonu Infolinii KZK GOP przez klienta podstawienie zapowiedzi
słownej o treści dostarczonej przez Zamawiającego.
b) Obsługa wywołania klienta przez Operatora na wybranym przez serwer DGT
Millenium aparacie telefonicznym.
7. Obsługa wywołań telefonicznych Infolinii ŚKUP realizowana wg schematów opisanych
w Załączniku nr 1 do SIWZ - schematy IVR oraz zgodnie z założeniami:
a) Po wybraniu nr telefonu Infolinii KZK GOP przez klienta wywołanie będzie
obsługiwane zgodnie ze scenariuszem IVR przedstawionym w diagramie (IVR
wywoła webservices ŚKUP umożliwiające zablokowanie karty ŚKUP, autentykację
użytkownika karty ŚKUP);
b) Drzewo IVR winno umożliwiać utworzenie, co najmniej 3 poziomów i 10 opcji
wyboru w ramach każdego poziomu; przejście do każdego poziomu po wybraniu
jednego znaku;
c) Kilkuetapowe uwierzytelnianie użytkowników kart ŚKUP z wykorzystaniem kodu
DTMF o minimalnej długości 16 znaków;
d) W godzinach pracy Operatora wywołanie, zgodnie z sekwencją wybraną
w drzewie systemie IVR przez klienta, zostanie przekazane do aparatu
telefonicznego oraz skojarzonego terminala komputerowego systemu ŚKUP;
e) Przekierowanie wywołania na zdefiniowaną zapowiedź słowną poza godzinami
pracy Operatora.
8. Na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego treści zapowiedzi i komunikatów
słownych Wykonawca zaimplementuje je w systemie, które będą odtwarzane w
odpowiednich sekwencjach obsługi wywołań.
9. Wykonawca dostarczy i wdroży rozwiązanie umożliwiającego prezentację w trybie ON
LINE danych statystycznych odnoszących się do pracy Operatorów (na podstawie
bieżących zdarzeń), wg poniższych wymagań:
a) Prezentacja ID i nazwy Operatorów zdefiniowanych w systemie;
b) Status Operatora [zalogowany, niezalogowany, zajęty rozmową, wolny, czas
aktualnie prowadzonej rozmowy];
c) Liczba zalogowanych Operatorów;
d) Liczba obsłużonych wywołań przez Operatora w danym dniu;
e) Średni czas oczekiwania na obsługę wywołania;
f) Liczba nie obsłużonych wywołań a w danym dniu;
g) Liczba wszystkich wywołań;
h) liczba wywołań oczekujących w kolejce.
Wysyłanie na zdefiniowane nr tel. komórkowych informacji na temat pracy infolinii dla
zadanych progów alarmowych (np. brak zalogowanych operatorów, kolejka
oczekujących powyżej 10 osób, czas oczekiwania powyżej 15 min).
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10. Wykonawca dostarczy i wdroży rozwiązanie przeznaczone do wykonywania obliczeń
statystycznych w trybie OFF LINE (tzn. dostępnych z opóźnieniem do 5 min
w stosunku do czasu rzeczywistego) na podstawie zaewidencjonowanych zdarzeń,
w oparciu o aktualnie eksploatowany system taryfikacyjny SORT, wg poniższych
wymagań:
a) Przeglądanie rekordów odnoszących się do zdarzeń związanych z obsługą
wywołań Infolinii zawierających dane:
I.
data czas rozpoczęcia rozmowy,
II.

data czas zakończenia rozmowy,

III.

czas rozmowy [min],

IV.

czas oczekiwania abonenta na zgłoszenie Operatora,

V.
VI.
VII.
VIII.

nr abonenta wywołującego,
nr łącza telefonicznego obsługującego wywołanie,
nazwa Operatora,
nr obsługiwanej Infolinii,

IX.

status zdarzenia (wywołanie obsłużone / wywołanie nieobsłużone /
wywołanie przekierowane / strona inicjująca rozłączenie).
b) Raport tabelaryczny za określony okres czasu (godzinowy / dzienny / tygodniowy
/ miesięczny) sumaryczny, z możliwością określenia nr Infolinii i ID Operatora
zawierający:
I.
liczba obsłużonych wywołań,
II.

łączny czas rozmów,

III.

średni czas rozmowy,

IV.

łączny czas oczekiwania,

V.

średni czas oczekiwania,

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

liczba nie obsłużonych wywołań (przeprocesowanych przez drzewo IVR),
liczba wszystkich wywołań z sieci stacjonarnej,
liczba wszystkich wywołań z sieci GSM,
średnia liczba zalogowanych Agentów,
minimalna liczba zalogowanych Agentów,
maksymalna liczba zalogowanych Agentów,
łączny czas niedostępności Operatorów (aparat telefoniczny zablokowany).

c) Możliwość wydruku i zapis raportów do pliku w co najmniej formatach: TXT, XLS.
11. Wykonawca dokumentację techniczną, instrukcje użytkownika odnoszące się do
wykonanego
zakresu
prac
oraz
interfejs
użytkownika
oprogramowania
opracowanego dla celów związanych z realizacja zadania winny być w j. polskim.
12. Dla uzyskania pełnej interoperacyjności pomiędzy systemem ŚKUP a serwerem DGT
Millenium wynikających z celów zadania objętego postępowaniem, Zamawiający
wyraża zgodę na wykonanie niezbędnych zmian w oprogramowaniu systemu ŚKUP.
Zmiany te winny być wykonane na zlecenie i koszt Wykonawcy.
13. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje niezbędne wyposażenie sprzętowe
i oprogramowanie do rozbudowy serwera DGT Millenium, a także wykona niezbędną
aktualizację oprogramowania serwera DGT Millenium, wymagane dla celów
realizacja zadania.
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14. Wykonawca
przeszkoli
operatorów
infolinii
w
zakresie
zainstalowanej
funkcjonalności.
15. W obszarach, w których będzie wymagane uzyskanie interoperacyjności pomiędzy
system ŚKUP a serwerem DGT Millenium, Zamawiający zobowiązuje się, na etapie
prac developerskich, testowych jak
i podczas
uruchomienia produkcyjnego
wdrażanego rozwiązania, do:
a) zapewnienia Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji, materiałów
i dokumentacji systemu ŚKUP,
b) zapewnienia Wykonawcy wsparcia merytorycznego i technicznego świadczonego
przez dostawcę systemu ŚKUP.
16. Po
wykonaniu
całości prac
wdrożeniowych,
Wykonawca udzieli licencji
Zamawiającemu na użytkowanie oprogramowania dostarczonego w
ramach
realizacji zadania oraz przekaże kody źródłowe oprogramowania opracowanego dla
celów związanych z realizacją zadania, z prawem do wprowadzania modyfikacji
przez Zamawiającego. Wymóg ten nie obejmuje kodów źródłowych oprogramowania
systemowego produktów oferowanych przez Wykonawcę.
17. Prace będą objęte co najmniej 24-miesięcznym okresem gwarancyjnym.
18. Wykonawca obowiązany będzie do świadczenia usług serwisowych (opieka autorska)
nad rozwiązaniem przez okres nie krótszy niż 24 miesiące od chwili zrealizowania
zamówienia.
Kody CPV: 64214200-1 - Usługi centrali telefonicznych, 72260000-5 - Usługi w zakresie
oprogramowania, 72262000-9 - Usługi rozbudowy oprogramowania, 72263000-6 - Usługi
wdrażania oprogramowania
4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie,
jednakże nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy.

5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

5.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, co
najmniej dwie usługi wdrożenia polegające na instalacji lub rozbudowie usługi Call
Center w wykorzystaniem centrali telefonicznej typu DGT Milenium,
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
5.2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni łącznie
spełniać warunek, o którym mowa w pkt 5.1 lit. a.
5.3. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt 5.1 lit. a, może polegać na zdolnościach innych podmiotów.
W takim przypadku musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dowody, w szczególności
zobowiązanie, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
5.4. W odniesieniu do warunku, o którym mowa w pkt. 5.1 lit. a SIWZ, Wykonawca może
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.

5

Znak sprawy ZP/DSI/5/PS/8/17

6.

OŚWIADCZENIE Z ART. 25a UST. 1 USTAWY PZP, A TAKŻE WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
I
DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
6.1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunek udziału
w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1 lit. a SIWZ.
6.2. Oświadczenie Wykonawca składa w
stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

formie

pisemnej,

zgodnie

ze

wzorem

6.3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o
którym mowa w pkt 6.1, składa każdy Wykonawca. Oświadczenie potwierdza, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunek udziału w
postępowaniu w zakresie, w którym wykazuje jego spełnianie.
6.4. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt 5.1 lit a, polega na zdolnościach innych podmiotów,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunku udziału w postępowaniu.
6.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, który złożył
najkorzystniejszą ofertę (ofertę, która została najwyżej oceniona), do złożenia
aktualnego na dzień złożenia wykazu usług, o których mowa w pkt 5.1 lit. a
SIWZ, wykonanych w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ),
wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi były wykonywane (nazwy, adresy), oraz załączenia dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
6.6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej
informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. Wykonawca, w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej tych informacji,
przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ).
Uwagi:
1.

Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. W przypadku,
gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kopia każdej zapisanej strony
powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem.

2.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podmiot, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.

3.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

4.

W

sprawach

nieuregulowanych

w

pkt

6

SIWZ

mają

zastosowanie

przepisy
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rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).
7.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI

7.1

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się, zgodnie z wyborem
Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113,
z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu.

7.2.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Grzegorz Włoczyk –
Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Systemu Komunikacyjnego i Zamówień
Publicznych.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) w terminie do dnia 25.04.2017. do godz.900.

8.2.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 w pieniądzu,
 w 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
8.3.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek
Zamawi aj ącego w Banku Pekao S.A. o numerze 32 1240 6292 1111 0010 5895
9014 z adnotacją „Wadium – centrala telefoniczna”.

8.4.

Wadium wnoszone w pieniądzu oznacza, że w terminie wniesienia wadium, powinien
być uznany rachunek Zamawiającego na kwotę wadium.

8.5.

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego
(parter, pokój 008 w godz. 8:00÷11:00 i 12:00÷14:00) w formie oryginału
dokumentu, przed upływem terminu składania ofert.

9.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia 24.05. 2017 r.

10.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ.
10.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,
tzn. powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo pieczątka imienna i
podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca
powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do
podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do
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oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

10.3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno
być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w
art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
10.4. Wraz z ofertą (sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do
SIWZ – Formularz ofertowy) należy złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1
SIWZ (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ)
10.5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części
zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie te części zamówienia i podać
firmy podwykonawców.
10.6. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
(kserokopia polecenia przelewu lub dokumentu wniesienia wadium w innej formie).
10.7. Ofertę należy umieścić w trwały sposób zabezpieczonej kopercie opisanej w sposób
następujący: „Przetarg nieograniczony – Rozbudowa centrali telefonicznej
(znak sprawy: ZP/DSI/5/PS/8/17)”. Koperta powinna być opatrzona nazwą i
adresem Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego, jak również napisem:
„Nie otwierać przed dniem 25.04.2017 r., godzina 915”.
10.8. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane
przez Wykonawcę. Zaleca się, aby zmiany były dokonane jedynie przez czytelne
przekreślenie istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu innego.
11.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter,
pokój nr 014 (kancelaria) w godzinach od 700 do 1500. Złożona oferta zostanie
zarejestrowana (dzień, godzina) w księdze kancelaryjnej, a ofercie zostanie nadany
kolejny numer.
11.2. Termin składania ofert upływa w dniu 25.04.2017 r. o godz. 900. Za moment
złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2017 r. o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego,
parter, pokój nr 015.
12.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1. Wykonawca określa cenę wykonania zamówienia poprzez wskazanie w formularzu
oferty.
12.2. Ceną oferty jest cena brutto wykazana przez Wykonawcę w ofercie i obejmująca całość
realizacji zamówienia.
12.3.

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.

12.4.

Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

13.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT

13.1. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich wagi (znaczenie):
a) cena oferty

– 60%

b) okres gwarancji

– 20%.

c) termin realizacji

– 20%
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13.2. Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów i
ich znaczeń określonych wyżej w następujący sposób:
a)

według kryterium „cena oferty” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze
wzorem:
pc=

Cn
COO

x 100 pkt

gdzie Cn oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich ofert niepodlegających
odrzuceniu, zaś C OO oznacza cenę ocenianej oferty,
b)

według kryterium „okres gwarancji” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze
wzorem:

G
pg=

G

x 100 pkt

M

gdzie GM oznacza najdłuższy okres gwarancji spośród okresów podanych we
wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu, zaś G oznacza okres gwarancji
podany w ocenianej ofercie. Jeżeli najdłuższy okres gwarancji spośród okresów
podanych we wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu będzie dłuższy niż
60 miesięcy, Zamawiający przyjmie GM = 60 (miesięcy). Jeżeli okres gwarancji
podany przez Wykonawcę w ofercie będzie dłuższy niż 60 miesięcy, dla oceny
ofert Zamawiający przyjmuje okres gwarancji równy 60 (miesięcy). Okres
gwarancji podany przez Wykonawcę w ofercie nie może być krótszy niż 24
miesiące.
c)

według kryterium „termin realizacji” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie
ze wzorem:

RM
pr=

R

x 100 pkt

gdzie RM oznacza najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród terminów
podanych we wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu, zaś R oznacza
termin realizacji podany w ocenianej ofercie. Jeżeli najkrótszy termin realizacji
spośród terminów podanych we wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu
będzie krótszy niż 7 dni, Zamawiający przyjmie RM = 7 (dni). Jeżeli termin
realizacji podany przez Wykonawcę w ofercie będzie krótszy niż 7 dni, dla oceny
ofert Zamawiający przyjmuje termin realizacji równy 7 (dni). Termin realizacji
zamówienia podany przez Wykonawcę w ofercie nie może być dłuższy niż 60
dni.

Ocenę oferty stanowić będzie liczba punktów równa:
pc x 0,60 + pg x 0,20 + Pr x 0,20

13.3 Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a ustawy Pzp, ta spośród ofert, która uzyska największą liczbę
punktów (która zostanie najwyżej oceniona), będzie ofertą najkorzystniejszą.

14.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

14.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca poda
informacje niezbędne do podpisania umowy.

POWINNY

ZOSTAĆ

Zamawiającemu,

w

DOPEŁNIONE

wyznaczonym

PO

terminie,

14.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający
może zażądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców

15.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.

WZÓR UMOWY
Wzór umowy zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.

17.

ŚRODKI
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCE
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

WYKONAWCY

W

TOKU

17.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. określenia warunków udziału w postępowaniu,
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c. odrzucenia oferty odwołującego,
d. opisu przedmiotu zamówienia,
e. wyboru najkorzystniejszej oferty.
17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
17.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
17.5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
17.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje
odwołanie.
17.7. Szczegółowe postanowienia dotyczące odwołania zawarte są w przepisach art. 180 ÷ 198 ustawy
Pzp.
17.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.
17.9. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a ÷ 198g ustawy Pzp.

18.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY
PZP
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

19.

OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schematy IVR
Formularz ofertowy (wzór)
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór)
Wykaz usług (wzór)
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór)
Wzór umowy

