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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146603-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne
2019/S 063-146603
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
701-007-37-77
Nowogrodzka 47a
Warszawa
00-695
Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ncbr.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.ncbr.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Nauka i rozwój

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej.
Numer referencyjny: 9/19/PN

II.1.2)

Główny kod CPV
64200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług mobilnego
dostępu do Internetu wraz z zakupem i dostawą nowych aparatów telefonicznych oraz zakupem i dostawą
nowych modemów/routerów Wi-Fi.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 023 405.60 PLN

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług mobilnego
dostępu do Internetu wraz z zakupem i dostawą nowych aparatów telefonicznych (w nienaruszonym
opakowaniu), oraz zakupem i dostawą nowych modemów/routerów Wi-Fi, na rzecz Zamawiającego,
obejmujących w szczególności:
a) krajowe połączenia głosowe do wszystkich sieci telefonii komórkowych,
b) krajowe połączenia głosowe na telefony stacjonarne,
c) połączenia międzynarodowe do sieci telefonii komórkowej,
d) połączenia międzynarodowe do sieci telefonii stacjonarnej,
e) wysyłanie wiadomości SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci telefonii komórkowych na terenie Rzeczy
pospolitej Polskiej oraz za granicą,
f) pobieranie/wysyłanie danych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą,
g) bezpłatne odsłuchiwanie poczty głosowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający informuje, iż dotychczas usługi będące przedmiotem zamówienia świadczone były w trzech
rodzajach abonamentów:
Grupa I – ilość 101 szt.
Grupa II – ilość 170 szt.
Grupa III – ilość 102 szt. – SIM tylko do Internetu bezprzewodowego.
Dla grupy III Zamawiający szacuje zamówienie do 50 szt. przenośnych modemów/routerów Wi-Fi.
Przedmiotem zamówienia, jest świadczenie usługi telefonii komórkowej oraz świadczenie usług mobilnego
dostępu do Internetu wraz z zakupem i dostawą aparatów telefonicznych dwóch różnych klas parametrów,
oznaczonych w SIWZ jako aparaty telefoniczne grupy I i II oraz zakupem i dostawą przenośnych modemów/
routerów Wi-Fi, przy czym dostarczane aparaty telefoniczne w ramach realizacji usług stanowią jedynie
niewielki (kosztowo, organizacyjnie) element przedmiotowego zamówienia. Przedmiot niniejszego zamówienia
posiada ustalone standardy jakościowe. Standardy te zostały ustalone w ustawie z dnia 16.7.2004 r. „prawo
telekomunikacyjne” (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954, 2245, 2354) oraz w dyrektywie 2002/21/WE z dnia 7.3.2002
r. „w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług Łączności elektronicznej” (Dz.Urz. WE L 108 z
24.4.2002).
Wykonawca winien świadczyć usługi zgodnie z odpowiadającymi normami jakościowymi dla każdego rodzaju
usług wymienionych w przedmiocie zamówienia. Usługi powinny być jakościowo dobre i wolne od wad (koszt
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cyklu życia produktu). Zamawiane usługi i ich cena uwzględniają wszystkie kolejne lub powiązane fazy życia
produktu, w szczególności rozwój pomysł, analiza, planowanie, tworzenie, wdrażanie, eksploatacja i rozwój,
świadczenie kompleksowej usługi.
Specyfika przedmiotu zamówienia powoduje, że rachunek kosztów cyklu życia nie może być zastosowana
jako kryterium, gdyż zamawiający nie ponosi żadnych kosztów nabycia, użytkowania, utrzymania i wycofania z
eksploatacji usługi, więc oferty Wykonawców nie mogą się w tym zakresie różnić.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiąże się do:
— zachowania 373 numerów abonenckich, które posiada obecnie Zamawiający,
— przeniesienia ich na koszt Wykonawcy, do własnej sieci, od dnia aktywowania usług,
— dostawy aparatów komórkowych dla grupy I i II wymienionych w rozdziale D „Wymagania dotyczące
aparatów telefonicznych” SOPZ załącznik nr 1 do SIWZ,
— dostawy na żądanie Zamawiającego nowych aktywacji wraz z aparatami do 30 % ilości na dzień zawarcia
umowy dla każdej z grup, z zachowaniem cen aparatów i abonamentów,
— dostawy na żądanie Zamawiającego przenośnych modemów/routerów Wi-Fi w maksymalnej ilości 50 szt.
Wykonawca, w ramach opłat abonamentowych, zobowiązany będzie do zapewnienia dla każdej karty SIM:
Grupy I i II - bezpłatnych połączeń do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, bezpłatne
SMSy i MMSy do wszystkich krajowych sieci komórkowych, bezpłatnego korzystania z poczty głosowej na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pakietu danych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej minimum 20 GB w
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, przy czym po wyczerpaniu tego limitu pakietu danych Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającego
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pakiet 1 „pakiet danych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej minimum 20 GB w
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym dla abonamentu grupy I” / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pakiet 2 „pakiet danych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej minimum 20 GB w
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym dla abonamentu grupy II” / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pakiet 3 „pakiet danych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej minimum 60 GB w
jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym dla abonamentu grupy III” / Waga: 10
Cena - Waga: 70

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 511 702.80 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

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
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cd. II 2.4 Zamawiający dopuszcza w takim przypadku ograniczenie przepustowości po wyczerpaniu dostępnego
pakietu transmisji danych.
Grupy III - pakietu danych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej minimum 60 GB w jednomiesięcznym okresie
rozliczeniowym, przy czym po wyczerpaniu tego limitu pakietu danych Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia Zamawiającemu transmisji danych.
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:
Wykonawca winien wykazać, że został wpisany do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, co uprawnia go do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16.7.2004 roku
- Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.).
Wykonawca jest zobowiązany złożyć, za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/),
Zamawiającemu razem z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ (JEDZ).
1 W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu
składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.978 i
1240).
3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju:
Bank Gospodarstwa Krajowego
I Oddział w Warszawie
Nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
Z zaznaczeniem „Wadium – usługa telefonii komórkowej”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowodem wniesienia wadium może być
dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium lub jego kopia potwierdzona przez Wykonawcę,
które należy dołączyć do oferty.
4 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą
oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez uprawnionego pracownika gwaranta/poręczyciela.
5 Dokument wadialny, o którym mowa w pkt. 9.4. SIWZ, powinien zawierać informacje o udzieleniu gwarancji
lub poręczenia na odpowiednią kwotę wymienioną w pkt 9.1. SIWZ, stanowiącą zabezpieczenie wadium
na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na usługę telefonii komórkowej, winien określać
precyzyjnie gwaranta (poręczyciela), beneficjenta (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), zleceniodawcę
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gwarancji (poręczenia), termin ważności udzielonej gwarancji (poręczenia), który winien odpowiadać co
najmniej terminowi związania ofertą – pkt 10.1. SIWZ oraz zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego
gwarancji (poręczenia) do bezwarunkowej, nieodwołalnej zapłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w przypadkach przewidzianych ustawie Pzp. Treść dokumentu stanowiącego wadium nie
może warunkować wypłacenia kwoty Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę
dokumentu czy jakikolwiek inny podmiot.
6 Treść dokumentu stanowiącego wadium nie może warunkować wypłacenia kwoty Zamawiającemu od
badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu czy jakikolwiek inny podmiot.
7 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dopuszczalne jest
wystawienie dokumentu stanowiącego wadium na jednego z Wykonawców, pod warunkiem, że z jego treści
wynika, iż zabezpiecza on złożenie oferty przez wszystkich Wykonawców działających wspólnie, lub że
dokument wadialny został wystawiony na podmiot prawidłowo umocowany do reprezentowania wszystkich
Wykonawców działających wspólnie.
8 Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.
9 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.
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:
Istotne dla Stron postanowienia umowy, w tym zapisy dotyczące zmiany treści umowy zostały zawarte w
załączniku nr 6 do SIWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych w istotnych postanowieniach
umowy.

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: nie

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: 02/05/2019
Czas lokalny: 12:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

29/03/2019
S63
https://ted.europa.eu/
TED

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

5/8

Dz.U./S S63
29/03/2019
146603-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

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: 02/05/2019
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali 108 (I piętro).

6/8

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:
Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę minimum jednej osoby wykonującej
w trakcie realizacji Umowy czynności obsługi umowy związanej z przedmiotem zamówienia, polegających
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 108) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Szczegółowe informacje zostały zawarte we wzorze umowy (Załącznik nr 6. do SIWZ). Termin wykonania
zamówienia – 24 miesiące od dnia przeniesienia numerów i aktywowania usługi telefonii komórkowej przez
danego operatora lub od dnia nowego okresu rozliczeniowego w przypadku obecnego operatora lub do
wykorzystania środków określonych w umowie.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia drogą elektroniczną w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1. informację(-e) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp, wystawiona(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;
4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;
5. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art.
10-11 ustawy z dnia 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
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Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - do sporządzenia tego dokumentu
służy Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz z ofertą, Wykonawcy winni przedłożyć oryginał
pełnomocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć 2) szczegółowy cennik telefonów z
cenami detalicznymi telefonów grupy I i grupy II, także przenośnych modemów/routerów Wi-Fi wg wymagań
wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
Szczegółowy cennik usług dla firm, który stanowić będzie załącznik do umowy wg wymagań wskazanych SOPZ
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej 144 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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