
Warszawa: EZ/ZP-4/2016 świadczenie usług telekomunikacyjnych 

Numer ogłoszenia: 67921 - 2016; data zamieszczenia: 03.06.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 

, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 613 46 19, 623 36 98, 

faks 22 623 36 93. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: EZ/ZP-4/2016 świadczenie usług 

telekomunikacyjnych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w 

zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych, 

międzynarodowych, do sieci komórkowych oraz usług faksowych na potrzeby 

Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16 oraz w Zakładzie Ochron 

Osobistych w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 48. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż właścicielem łączy w 

Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16 jest LOVO Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o., a łącze 

dla Zakładu Ochron Osobistych w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 48 jest dzierżawione od 

Orange Polska S.A. przez firmę LOVO Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o. Aktualnie usługi 

telekomunikacyjne świadczy LOVO Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o. Umowa z LOVO 

Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o. obowiązuje do dnia 05.09.2016 r. Usługi muszą mieć 

charakter powszechny, muszą być świadczone zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami tj. ustawą z dnia 16 lipca 2004 r - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 

243 ze zm.) po sieci kablowej z wykorzystaniem istniejącej wewnętrznej sieci telefonicznej. 

Podany w SIWZ czas trwania połączeń wychodzących ma charakter szacunkowy. 

Rzeczywisty czas trwania połączeń może być inny i nie może mieć wpływu na ceny 

jednostkowe zastosowane przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że w Formularzu 



ofertowym będą brane pod uwagę połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych do 

wszystkich krajów Unii Europejskiej. Natomiast, połączenia międzynarodowe do 

zagranicznych sieci stacjonarnych, w państwach niebędących członkami Unii Europejskiej 

oraz do wszystkich zagranicznych sieci komórkowych, cena za połączenie będzie liczona 

według obowiązującej stawki operatora. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej siedziby 

Zamawiającego oraz Zakładu Ochron Osobistych, w uzgodnionym terminie z Panem 

Markiem Słodkowskim - Z-cą Kierownika Działu Zaopatrzeniowo-Gospodarczego, tel. (22) 

623 46 18, 601 954 107 Wszystkie czynności niezbędne do wykonania zamówienia mogą być 

podejmowane jedynie poza czasem pracy Zamawiającego tj. w dni robocze w godzinach od 

1630 do 0730 oraz w soboty i niedziele i nie mogą powodować przerw w łączności 

telekomunikacyjnej Zamawiającego w godzinach jego pracy, tj. od poniedziałku do piątku w 

godz. 800 -16 00.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.20.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

miesiącach: 38. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności 



telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późń. zm.) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub 

wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu usług 

telekomunikacyjnych, o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda i 

przedstawi dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie (forma referencji). Zamawiający, w przypadku gdy 

przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie 

tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W 

takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać 

wymogi określone przez Zamawiającego. Zaleca się złożenie wykazu 

wykonanych lub wykonywanych usług na formularzu stanowiącym Załącznik 

nr 5 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty 

potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w 

formie referencji lub poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal 

wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być 

wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. Zamawiający informuje, że za główne usługi uzna te, które są 

wymienione na potwierdzeniu spełniania warunku udziału w postępowaniu - 

wiedzy i doświadczenia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 



WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 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 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo 

określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty zgodnie z zasadą wskazaną w 

Rozdziale VII pkt. 2 SIWZ 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Czas usunięcia awarii - 10 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Strony przewidują możliwość zmiany 

umowy, w formie aneksu, w następujących przypadkach: a) zmiana terminu realizacji 

przedmiotu umowy - z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, których 

nie można było przewidzieć w momencie przygotowania i prowadzenia postępowania, a także 

w momencie zawarcia umowy; b) zmiana sposobu dokonywania rozliczeń z uwagi na zmiany 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa; c) w przypadkach określonych w art. 142 

ust. 5 ustawy Pzp - jeżeli zmiany te będą mieć wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.ciop.pl - BIP - zamówienia publiczne 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centralny 

Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 

Warszawa e-mail: ilnie@ciop.pl, fax (22) 840-81-41. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 17.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy 

Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa piętro III, pok. 335 - Kancelaria. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


