PU/3/2018
ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (IWUZ)
dotyczące przedmiotu zamówienia, w związku z art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na: świadczenie usług
telekomunikacyjnych pod nazwą 800 dla numeru usługowego 800 16 30 30.
Nazwa i adres Zamawiającego (Abonenta):
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Adres do korespondencji: ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
Godziny pracy: poniedziałek – piątek od godz. 7.00. do godz. 15.00.
Tel. 32 74 38 417, faks 32 251 97 45
zaprasza do złożenia oferty cenowej.
I.

II.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Specyfikacja głównych wymagań:
a) kierowanie połączeń do numerów docelowych Abonenta,
b) podzielenie opłaty za połączenie przychodzące do numeru usługowego 800 tak,
aby było ono bezpłatne dla użytkownika wywołującego połączenia, a opłatę
ponosił Abonent - według Cennika,
c) udostępnienie przez Wykonawcę (Operatora) możliwości samodzielnego
zarządzania Usługą, w szczególności tworzenia indywidualnych scenariuszy
obsługowych w oparciu o funkcjonalność platformy usługowej oraz zabezpieczony
certyfikatem bezpieczeństwa dostęp do portalu WWW, w ramach, którego
udostępniane są funkcje zarządzania numerami usługowymi oraz raporty i
statystyki ruchowe. Zakres funkcjonalności, o której mowa w zdaniu pierwszym nie
wykracza poza wybrany przez Abonenta profil Usługi.
2. Termin wykonania zamówienia - od 01.01.2019 do 31.12.2020 r.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia bez
udziału podwykonawców.
4. Wykonawca jest związany ofertą 20 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do IWUZ.

III.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy.
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który jest przedsiębiorcą
telekomunikacyjnym wpisanym 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 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.), prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
2. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez
Wykonawcę formularz cenowo – ofertowy – wzór formularza stanowi załącznik nr 1
do IWUZ.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV.

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający
i wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub przy użyciu poczty
elektronicznej.

V.

Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień w
sprawach proceduralnych jest: Pan Łukasz Słania tel. 32 74 38 417 e-mail
lslania@kzkgop.com.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Istotnych
Warunków Udzielenia Zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do
15:00 pisemnie, faksem lub e-mailem. Wnioski o wyjaśnienie treści IWUZ można
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składać do dnia 05.11.2018 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie udzielenia
odpowiedzi na wnioski złożone po ww. dacie.
VI.

Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Barbary 21A,
40-053 Katowice pok. Nr 014 (Kancelaria) w terminie do 09.11.2018 r. do godziny
9:00 lub faksem nr 32-25-19-745, lub e-mailem.

VII.

Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Na formularzu cenowo – ofertowym (załącznik nr 1 do IWUZ) należy wypełnić
odpowiednio pkt 1 lit. a – d wraz z podaniem stawki podatku VAT, a następnie
przedstawić cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy wpisać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku
oraz słownie.
3. Cena ma zawierać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

VIII. Kryterium oceny ofert – cena oferty 100%.
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oferty (brutto).
IX.
1.
2.
3.

4.
5.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
O wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców,
którzy złożyli oferty.
Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze
oferty.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany podać Zamawiającemu
informacje niezbędne do zawarcia umowy, a także aktualny cennik dla usług
połączeń bezpłatnych 800 oraz regulamin świadczenia usług.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najtańszą spośród pozostałych ofert.
Zamawiający przekazuje wzór umowy (załącznik nr 2 do IWUZ) zawierającej warunki
wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta
i zrealizowana na warunkach określonych w tym wzorze.

X.

Postanowienia końcowe.
1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej określone
w ustawie Prawo zamówień publicznych (Ustawa).
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznych uregulowań
organizacyjnych, bez zastosowania przepisów Ustawy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania
uzasadnienia.

XI.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacyjny Związek
Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, zwany dalej „KZK GOP”, z
siedzibą w Katowicach (40-053), ul. Barbary 21A, tel. 32-74-38-401, faks 32-251-9745,
b) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w KZK GOP: e-mail:
iod@kzkgop.com.pl; tel. (32) 74-38-415,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
świadczenie usług telekomunikacyjnych pod nazwą 800 dla numeru usługowego 800
16 30 30 (znak sprawy: PU/3/2018),
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d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez dopuszczalny okres od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, lecz nie dłużej niż do
31.12.2022 r., przy czym zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67) teczki aktowe dotyczące umowy będą
przechowywane w archiwum zakładowym przez 10 lat,
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
g) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO,
h) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zatwierdzam

29.11.2018 r. …………………………..
(data, podpis)

Załączniki:
1. Formularz cenowo – ofertowy
2. Wzór umowy
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