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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201673-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia do przesyłu danych
2017/S 101-201673

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
Al. Ujazdowskie 9
Warszawa
00-583
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Czerwiński
Tel.:  +48 224371343
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl 
Faks:  +48 224371390
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cba.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.cba.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.cba.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Biuro Finansów Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
ul. Poleczki 3
Warszawa
02-822
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Czerwiński
Tel.:  +48 224371343
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl 
Faks:  +48 224371390
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cba.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.cba.gov.pl
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: służba specjalna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zwalczanie korupcji i przestępstw gospodarczych

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup usług telefonii ruchomej wraz z dostawą telefonów, modemów/ routerów i kart SIM.
Numer referencyjny: 10/>PU/2017/TCz

II.1.2) Główny kod CPV
32260000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług telefonii ruchomej wraz z dostawą telefonów, modemów/ routerów i
kart SIM.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32250000
64210000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług telefonii ruchomej wraz z dostawą telefonów, modemów/ routerów i
kart SIM.
Celem Zamawiającego jest zakup świadczenia usługi telekomunikacyjnej opartej o sieć operatora telefonii
komórkowej, na którą składać się będzie m.in.:
— świadczenie usługi łączności głosowej,
— świadczenie usługi dostępu do Internetu w technologii GSM: (GPRS, EDGE); UMTS:(3G, HSPA, HSPA+);
LTE,
— dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych,
— dostawa fabrycznie nowych modemów/routerów,
— dostawa kart SIM (USIM) zwanych dalej kartą SIM.
Świadczone usługi telekomunikacyjne mają zapewnić między innymi:
— zachowanie dotychczas używanych numerów telefonicznych MSISDN,
— przeniesienie numerów na zasadach zgodnych z Prawem Telekomunikacyjnym (w przypadku zmiany
operatora sieci komórkowej),
Dotychczasowy operator: Orange Polska S.A.
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— łączność głosową, tekstową SMS i MMS oraz mobilny dostęp do Internetu,
— zakup dodatkowych aktywacji (aktywacje opcjonalne),
— dostawę sprzętu (dostawa opcjonalna).
Ilość kart SIM głosowych – 980 (aktywacje pewne) + 400 (aktywacje opcjonalne).
Ilość kart SIM modemowych – 78 (aktywacje pewne) + 50 (aktywacje opcjonalne).
Ilość telefonów w Grupie I – 10.
Ilość telefonów w Grupie II ( 89 dostawa pewna – 15 dostawa dodatkowa opcjonalna).
Ilość telefonu w Grupie III ( 881 dostawa pewna – 385 dostawa dodatkowa opcjonalna).
Ilość modem/router (78 dostawa pewna – 50 dostawa dodatkowa opcjonalna).
Rozpoczęcie świadczenia usługi aktywacji pewnych musi nastąpić od dnia 31 grudnia 2017 roku od godziny
00:01 do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Rozpoczęcie świadczenia usług aktywacji opcjonalnych – zgodnie z potrzebami Zamawiającego w terminie od
dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 31 grudnia 2019 roku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość dodatkowego pakietu transferu danych internetowych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości
– 40.000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy zł).

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zostały określone w Rozdziale VI do SIWZ.
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Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy zostały określone w Rozdziale VII do
SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/07/2017
Czas lokalny: 10:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/07/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Biuro Finansów CBA, ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której był zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2017


