Łódź: Usługi telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem
numerów oraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów
komórkowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ul. Łąkowa
11, 90-562 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 663 41 00.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi telefonii komórkowej wraz z
przeniesieniem numerów oraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług telefonii
komórkowej wraz z przeniesieniem numerów oraz dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych (w
nienaruszonym opakowaniu) dla WFOŚiGW w Łodzi. Wielkość zamówienia: 1.Ilość aktywnych kart SIM: 33
szt. z abonamentami w 3 grupach: a)taryfa A: 1 szt. karty SIM z abonamentem I,* b)taryfa B: 8 szt. kart
SIM z abonamentem II,** c)taryfa C: 24 szt. kart SIM z abonamentem III***, 2.Ilość telefonów
komórkowych łącznie 33 szt. w 4 kategoriach: a)telefon klasy A**** - 1 szt., b)telefon klasy B**** - 2 szt.,
c)telefon klasy C**** - 8 szt., d)telefon klasy D**** - 22 szt. *-abonament zawierający pakiet wiadomości
SMS w ilości 500 szt. w pojedynczym okresie rozliczeniowym, **-abonament zawierający nieograniczony
limit usług do wszystkich sieci, ***-wielkość abonamentu wyrażona w wysokości pakietu kwotowego o
wartości min. 50,00 zł netto przeznaczonego na realizacje wszelkich dostępnych w danym abonamencie
usług w pojedynczym okresie rozliczeniowym, ****-charakterystyka klas aparatów telefonicznych znajduje
się w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień tj.
świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów oraz dostawą fabrycznie nowych
telefonów komórkowych (w nienaruszonym opakowaniu) dla WFOŚiGW w Łodzi
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.20.00-5, 32.25.00.00-0, 31.71.21.12-8.
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: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą
oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 PZP - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ oraz aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, o którym mowa w art.10 ust.1 i art.11 ustawy z dnia 16 lipca Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm), wg formuły spełnia - nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą
oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 PZP - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ, wg formuły spełnia - nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą
oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 PZP - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ, wg formuły spełnia - nie spełnia



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą
oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 PZP - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ, wg formuły spełnia - nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą
oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 PZP - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ, wg formuły spełnia - nie spełnia
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;

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi
zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu certyfikatów atestów i homologacji, dopuszczających zaoferowany
sprzęt do bezpiecznego użytkowania zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ,
stosowne pełnomocnictwo/a - w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika

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: najniższa cena.
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
1. W trakcie obowiązywania Umowy Zamawiający przewiduje zmianę istotnych postanowień umowy w
szczególności w następujących przypadkach: 1) zmiany cen, w przypadku zmian przepisów dotyczących
stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian.
Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Zmiana może dotyczyć wyłącznie
wynagrodzenia za usługi świadczone po wejściu w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT; 2) zmiany
cen, w przypadku każdorazowego obniżenia cen za minutę połączenia lub cen abonamentów w cennikach
usług telekomunikacyjnych, obowiązujących u Wykonawcy, zgodnie ze zmianą wysokości stawki Mobile

Termination Rate (MTR) ustalaną przez Urząd Komunikacji Elektronicznej; 3) zmiany Regulaminu świadczenia
usług telekomunikacyjnych. 2. W przypadku wystąpienia zdarzeń zewnętrznych niezależnych od Stron, które
uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, Strony umowy mogą wydłużyć termin
wykonania umowy o czas trwania zdarzeń zewnętrznych lub rozwiązać Umowę za porozumieniem Stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.wfosigw.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 04.04.2013 godzina 12:00, miejsce: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11, Kancelaria.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: .
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

