
Warszawa: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej 
wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na rzecz Agencji Oceny Technologii 
Medycznych - 18/2012 
Numer ogłoszenia: 262221 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Agencja Oceny Technologii Medycznych , ul. Krasickiego 26, 02-
611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów 
telefonicznych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych - 18/2012. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej na 
rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie, wraz z dostawą fabrycznie 
nowych aparatów telefonicznych. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o 

którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienie uzupełniające może 
zostać zrealizowane w szczególności w sytuacji wyczerpania kwoty umowy 
podstawowej przed terminem upłynięcia okresu obowiązywania umowy. Zamówienie 
uzupełniające zostanie udzielone na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 
ustawy Pzp do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające 
będzie obejmowało jedynie świadczenie usług telekomunikacyjnych z wyłączeniem 
dostawy nowych kart SIM oraz aparatów telefonicznych. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.20.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) 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.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp oraz w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada uprawnienia do 
świadczeń usług telekomunikacyjnych. Ocena spełniania ww. warunków 
dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o 
informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w 
niniejszym ogłoszeniu oraz SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z 
formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach 
i dokumentach wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu oraz SIWZ. Z 
treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki 
Wykonawca spełnił 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z 
formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach 
i dokumentach wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu oraz SIWZ. Z 



treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki 
Wykonawca spełnił 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z 
formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach 
i dokumentach wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu oraz SIWZ. Z 
treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki 
Wykonawca spełnił 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z 
formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach 
i dokumentach wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu oraz SIWZ. Z 
treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki 
Wykonawca spełnił 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, 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, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego 
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1) zmiana ceny jednostkowej brutto poszczególnych połączeń i abonamentu stanowiącego 
przedmiot zamówienia, w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku od towarów i usług 
(VAT) przepisami prawa powszechnie obowiązującego ; 2) zmiany cen jednostkowych netto i 
brutto poszczególnych połączeń i abonamentu stanowiącego przedmiot zamówienia, w 
przypadku wprowadzenia nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 3) 
zmniejszenie ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnych połączeń i abonamentu 
stanowiącego przedmiot zamówienia; 4) zmianę rozwiązań abonamentowych lub 
technologicznych w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę w trakcie trwania Umowy 
nowych rozwiązań abonamentowych lub technologicznych, z zastrzeżeniem, że nowe 
rozwiązania abonamentowe lub technologiczne muszą być tożsame z przedmiotem 
zamówienia, nie mogą być gorsze niż wynikające z Umowy oraz nie mogą powodować zmian 
Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, w szczególności nie mogą powodować wzrostu 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy; 5) zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia usług 
będących przedmiotem Umowy w związku z zaistnieniem sytuacji której nie można było 
wcześniej przewidzieć lub w wyniku okoliczności związanych z koniecznością dochowania 



terminów procedury wypowiedzenie umowy z dotychczasowym operatorem; 6) wydłużenia 
terminu obowiązywania Umowy w przypadku nie wykorzystania całej kwoty brutto o której 
jest mowa w § 2 ust. 1; 7) zmianę podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia 
zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym lub wyłączenie podwykonawcy z 
udziału w realizacji zamówienia. Jeżeli wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu 
podwykonawców (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych) i 
uczestniczyli oni w wykonaniu zamówienia, nowy podwykonawca powinien spełniać co 
najmniej te same warunki uczestnictwa określone w postępowaniu na wykonanie zamówienia, 
co podwykonawca odstępujący od realizacji zamówienia; 8) w przypadku samodzielnej 
realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający przewiduje możliwość przystąpienia 
do zobowiązania podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie do podania zakresu 
udziału podwykonawców i powodów włączenia ich do realizacji umowy; 9) Zamawiający ma 
prawo do dokonania cesji na osoby fizyczne i prawne z zachowaniem dotychczas 
obowiązującej taryfy umów o świadczenie Usług zawartych dla poszczególnych kart SIM w 
ramach Umowy. Zamawiający przewiduje maksymalnie 4 cesje. Po cesji na nowego abonenta 
(osobę fizyczną lub prawną) świadczenie usług będzie odbywało się na warunkach ogólnych 
określonych w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 5 do Umowy. 10) zamianę pojedynczych 
oferowanych aparatów telefonicznych na inne modele o równoważnych parametrach bez 
konieczności zwiększania ceny brutto umowy o której jest mowa w § 2 ust. 1, w przypadku 
wycofania z produkcji pierwotnie oferowanych aparatów telefonicznych lub wyczerpania 
stanów magazynowych przed dniem realizacji dostawy, o której jest mowa w załączniku nr 1 
pkt 6 ilt. a). 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.aotm.gov.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencji 
Oceny Technologii Medycznych, ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa (Biuro Prezesa - 
parter pok. 006).. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  20.12.2012 godzina 15:00, miejsce: gencji Oceny Technologii Medycznych, ul. I. 
Krasickiego 26, 02-611 Warszawa (Sekretariat - parter).. 

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:  Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące liczone od daty 
rozpoczęcia świadczenia usługi. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi przypadnie na 30 
dzień liczony od dnia złożenia wypowiedzenia (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez Zamawiającego) przez nowo wybranego operatora w drodze niniejszego przetargu. 

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 


