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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66095-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe
2016/S 040-066095
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Punkt kontaktowy: WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Osoba do kontaktów: Piotr Wojdak, Jan Roliński
00-940 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222010000
E-mail: Piotr.Wojdak@wkb.com.pl , Jan.Rolinski@wkb.com.pl
Faks: +48 222010099
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.wkb.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi pocztowe

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa Urządzeń Mobilnych z Akcesoriami oraz Transmisją Danych, Signature padów i Licencji dla Poczty
Polskiej S.A.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
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Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Urządzeń Mobilnych z Akcesoriami oraz Usługą Transmisji Danych,
Signature padów i Licencji dla Poczty Polskiej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako: „SIWZ”).

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30200000, 30213200, 64200000, 64210000, 72263000, 72265000, 72268000, 72267000, 79632000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)

Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Urządzeń Mobilnych z Akcesoriami oraz Usługą Transmisji Danych,
Signature padów i Licencji dla Poczty Polskiej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w
SIWZ.

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji polegającego
na zwiększeniu liczby Urządzeń, Akcesoriów, Kart SIM, Usług Transmisji Danych, Usług Gwarancyjnych i
Serwisowych, jak i licencji zgodnie z zakresem określonym w SIWZ.

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium wynosi 1 000 000 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe, w szczególności Wynagrodzenie wykonawcy, terminy płatności oraz sposób rozliczania się
między Zamawiającym i Wykonawcą zostały szczegółowo określone w SIWZ.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego

26/02/2016
S40
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/9

Dz.U./S S40
26/02/2016
66095-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/9

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O dopuszczenie do udziału w
postępowaniu mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące:
— posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
— posiadania wiedzy i doświadczenia;
— dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
— sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Szczegółowy opis sposobu dokonania oceny spełniania powyższych warunków został zamieszczony poniżej.
b) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są wpisani do Rejestru Przedsiębiorców
Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 PZP)
należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru określonego w
SIWZ;
b) aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1
PZP) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru określonego w SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 5-8
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
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zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 4 i 5 powyżej.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
A. pkt 4 b), c), d) oraz f) 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
B. pkt 4 e) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy wystawienia dokumentów wskazane powyżej znajdują
zastosowanie również w tym zakresie.
8. Wykonawca składa również wypełnioną i podpisaną listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z
późn. zm.), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w
SIWZ.
10. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia wymagane przez Zamawiającego składa się w oryginale, z
zastrzeżeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt. 4 lit. a) powyżej, które składa się w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty w języku obcym są składane wraz z
ich tłumaczeniem na język polski.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców
składa dokumenty wymienione w pkt. 4-9. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4. lit. a) może również złożyć
pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który działa w imieniu i na rzecz
każdego z tych Wykonawców, przy czym upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia musi jednoznacznie
wynikać z pełnomocnictwa.
12. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej (art. 22 ust. 1 Pzp)
oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp nastąpi na podstawie
dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty na podstawie metody: spełnia/nie spełnia.
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13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w
oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
14. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie
przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia
przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zamawiający uzna za
spełniony warunek zdolności finansowej jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony zł).
2. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca przedkłada informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
4. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału lub potwierdzonej
notarialnie kopii) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
5. Za dowód Zamawiający uzna w szczególności pisemne zobowiązanie takiego podmiotu do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów zawierające następujące elementy:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
6. Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty zawierające kwoty podane w innej walucie niż PLN,
wówczas na potrzeby niniejszego postępowania Zamawiający dokona przeliczenia podanych kwot z waluty
obcej na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dacie publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
7. Ocena spełniania przedstawionych wyżej warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie
spełnia”.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali lub realizują (dotyczy
świadczeń okresowych lub ciągłych):
a) co najmniej dwa zamówienia o wartości nie niższej niż 2 000 000 PLN każde, przy czym przedmiotem
każdego z zamówień były/są:
— dostawy urządzeń mobilnych
oraz
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— świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych wykonywane w sposób ciągły nieprzerwanie
przez okres co najmniej 12 kolejno następujących po sobie miesięcy, każda dla minimum 2.000 aktywacji
bezprzewodowych;
b) co najmniej jedno zamówienie, w którego skład wchodzi/wchodziło świadczenie usług serwisowych dla
floty minimum 2 000 urządzeń mobilnych wykonywane w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 kolejno
następujących po sobie miesięcy;
W celu wykazania spełnienia powyższych warunków mogą zostać podane te same zamówienia.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku należy przedłożyć wykaz wykonanych/
wykonywanych, głównych usług/ dostaw (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia) odpowiadających warunkom określonych powyżej, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy są/były
wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej.
3. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi/dostawy wskazane w wykazie usług/
dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują następującymi
osobami posiadającymi minimalne kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia:
a) Kierownik Projektu – 1 osoba posiadająca:
— posiada wykształcenie wyższe;
— umiejętności potwierdzone certyfikatem Prince 2 Practitioner lub równoważnym. Za certyfikat równoważny
Zamawiający uzna certyfikat potwierdzający wiedzę na poziomie kierownika projektu w metodyce, która zawiera
co najmniej: planowanie oparte na produktach, pryncypium korzystania z doświadczeń, zdefiniowane role i
obowiązki w strukturze projektowej oraz utrzymanie ciągłej zasadności biznesowej projektu;
— Posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika projektu;
— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył jako kierownik projektu w
co najmniej 1 projekcie informatycznym o wartości przynajmniej 2 000 000 PLN polegającym na wdrożeniu i
integracji systemu informatycznego.
b) Inżynier Wdrożeniowiec – 1 osoba posiadająca:
— posiada wykształcenie wyższe;
— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w co najmniej 1 projekcie
informatycznym, polegającym na integracji systemów ticketowania.
c) Inżynier wdrożeniowiec od systemów klasy MDM – 1 osoba posiadająca:
— posiada wykształcenie wyższe;
— w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w co najmniej 1 projekcie
informatycznym, polegającym na wdrożeniu i uruchomieniu systemu klasy MDM obejmującego co najmniej 5
tys. urządzeń
Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku funkcji przez jedną i tę samą osobę.
5. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku należy przedłożyć wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z którego to wykazu będzie
wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunku opisanego powyżej.
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6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie(w
formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania podmiotu.
7. Za dowód Zamawiający uzna w szczególności pisemne zobowiązanie takiego podmiotu do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów zawierające następujące elementy:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
8. Ocena spełniania przedstawionych wyżej warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie
spełnia”.
9. Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty zawierające kwoty podane w innej walucie niż PLN,
wówczas na potrzeby niniejszego postępowania Zamawiający dokona przeliczenia podanych kwot z waluty
obcej na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dacie publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena przedmiotu zamówienia. Waga 75
2. Funkcjonalność Urządzeń Mobilnych. Waga 12
3. Zwiększenie pakietu transmisji danych dla aktywacji opisanych w OPZ. Waga 3
4. Termin dostawy urządzeń do Lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego. Waga 10

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
PI01/31/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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5.4.2016 - 12:00
IV.3.5)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 5.4.2016 - 12:00
Miejscowość
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i na warunkach określonych w SIWZ.
2. Zmiana istotnych postanowień Umowy jest możliwa tylko w przypadkach i na warunkach określonych w
SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 134 ust. 6
pkt 4 Pzp, do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.
4. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy lub na okres do wyczerpania kwoty
Wartości Umowy. Szczegółowe informacje dotyczące terminu realizacji zostały określone w SIWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej są:
a) Odwołanie, które przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17A, 02-676, Warszawa w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminach kreślonych w art. 182 Pzp. Odwołujący przesyła kopię
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odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
b) Skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę
wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
3. Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI Pzp.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.2.2016
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