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SPECYFIKACJA  

 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

 

na 

 

 

na świadczenie usług  IP VPN, dostępu do Internetu oraz obsługę łącz telefonicznych 
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 Rozdział I  

INFORMACJE OGÓLNE 

 

 

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

Samodzielny Zespół Publicznych 

Zakładów Lecznictwa Otwartego  

Warszawa Bemowo 

01-493 Warszawa 

ul. Wrocławska 19  

Tel: 022 – 638 23 33 wew. 202                    Fax: 022 – 836 24 89 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)    zwanej dalej „ustawą”. 

1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 

 

III. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.  Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy wszelką korespondencję, w tym oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą 

faksową z niezwłocznym potwierdzeniem przez drugą stronę ich otrzymania. 

1. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są w zakresie spraw proceduralnych : 

–  imię i nazwisko: Michał Kowalski   

tel./fax: 0 22 – 638 23 33 wew. 202 lub 510-210-665 

godziny urzędowania: 8,00 – 15,00   

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami  w zakresie przedmiotu zamówienia jest : 

–  imię i nazwisko: Daniel Grudzień  

tel./fax: 0 22 – 638 23 33 wew. 103 oraz 232 lub 519-134-939  

         

Adres do korespondencji: Wszelką pisemną korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem należy kierować na adres jak wyżej ( w nazwie i adresie Zamawiającego). 

 

V. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji użyte jest pojęcie „ustawa”, bez bliższego określenia o jaką        

ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)   
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2.Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 13/2012 

Wskazane jest aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na 

ten znak. 

    3. Kwalifikacja przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień  

          (CPV) pod   nr  72400000-4 

         nr   64215000-6 

    4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.  

    5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej  

Wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji: 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia . Zamawiający jest obowiązany udzielić  wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na  2 dni przed upływem terminu składania ofert – 

jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2)Treść zapytań  wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania zostanie przekazana 

Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego www.zozbemowo.pl   

 

3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej   stronie internetowej 

            www.zozbemowo.pl        

4) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie 

prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

Informację o przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie 

          internetowej  www.zozbemowo.pl        

5) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

 
     Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu 

     przetargowym, w tym ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zozbemowo.pl/
http://www.zozbemowo.pl/
http://www.zozbemowo.pl/
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Rozdział II   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , WARUNKI 

PŁATNOŚCI, UMOWY I GWARANCJI ORAZ TERMINU 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

I. WSTĘP 

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym przetargiem jest świadczenie na rzecz Wykonawcy 

następujących usług: 

I. Usługa IP VPN. 

 

1. Wykaz lokalizacji Zamawiającego: 

a. Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 19, 

b. Warszawa, ul. Wrocławska 19, 

c. Warszawa, ul. Waleriana Czumy 1.  

2. Wykonawca połączy wymienione w punkcie 1 lokalizacje zamawiającego usługą IP VPN 

zrealizowaną w technologii MPLS w standardzie RFC 2547 BIS lub jego nowszej wersji 

RFC 4364 z następującymi symetrycznymi przepływnościami łącza podstawowego: 

a. Lokalizacja a: 15Mbps, 

b. Lokalizacja b: 15Mbps, 

c. Lokalizacja c: 15Mbps.  

3. Wykonawca zapewni we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego symetryczne łącza 

zapasowe o przepływnościach nie mniejszych niż 0,5Mbps. Dostarczone łącza zapasowe 

nie mogą wykorzystywać tego samego medium fizycznego co łącza podstawowe. 

Zamawiający wymaga takiej konfiguracji usługi IP VPN, aby w przypadku awarii łącza 

podstawowego ruch był automatycznie przełączany na łącze zapasowe, zaś po usunięciu 

awarii łącza podstawowego automatycznie przełączany na to łącze. 

4. Sieć IP VPN musi zapewniać możliwość wymiany ruchu między lokalizacjami 

Zamawiającego w topologii gwiazdy oraz każdy-z-każdym. Docelowa topologia zostanie 

wybrana przez Zamawiającego podczas wdrażania usługi. 

5. We wszystkich lokalizacjach Zamawiającego łącza podstawowe muszą być zrealizowane 

w oparciu o światłowód.  

6. W każdej lokalizacji Zamawiającego wykonawca zakończy usługę interfejsem 

FastEthernet/100BaseT lub GigabitEthernet/1000BaseT. 

7. Do każdej z wymienionych lokalizacji Wykonawca dostarczy routery CE wyposażony w 

interfejsy oraz oprogramowanie posiadające wszystkie funkcje wymagane do świadczenia 

usługi. Wykonawca skonfiguruje dostarczone routery CE, uruchomi usługę IP VPN, a 

następnie przekaże dostarczone routery CE w zarządzanie Zamawiającemu. Dostarczone 

routery CE muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 01.01.2012. 

Przez okres świadczenia usługi routery pozostaną własnością Wykonawcy. Po zakończeniu 

świadczenia usługi Wykonawca zdemontuje dostarczone routery na własny koszt. 

8. Zamawiający dopuszcza realizację transmisji w między routerami CE zainstalowanymi w 

lokalizacjach Zamawiającego a routerami PE w sieci Wykonawcy w oparciu o następujące 

technologie: Carrier Ethernet, Ethernet over SDH, SDH lub PDH, ciemne włókno.  
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9. Zamawiający wymaga żeby usługa była realizowana w całości z pominięciem zasobów 

sieci Internet, z wyjątkiem funkcjonalności o której mowa w punkcie 13. 

10. W uruchomionej sieci IP VPN Wykonawca zapewni możliwość podziału ruchu 

Zamawiającego na 5 klas zgodnie z modelem DiffServ, z których jedna klasa będzie 

przeznaczona do obsługi ruchu głosowego. Klasa przeznaczona do obsługi ruchu 

głosowego musi wykorzystywać mechanizm LLQ lub analogiczny. Wykonawca zapewni 

możliwość swobodnej alokacji pasma między klasami ruchu. Wykonawca zapewni 

następujące wartości opóźnienia, strat, oraz zmienności opóźnienia pakietów dla 

poszczególnych klas ruchu: 

 

 

Klasa ruchu Opóźnienie 

pakietów 

Straty pakietów Zmienność 

opóźnienia pakietów 

Głos <=50ms <=0,5% <=30ms 

Dane 1 <=80ms <=1% - 

Dane 2 <=100ms <=1% - 

Dane 3 <=120ms <=1% - 

Domyślna <=150ms <=1% - 

 

11. Parametry określone w powyższej tabeli będą dla każdej lokalizacji mierzone na odcinku 

router CE – router PE przy użyciu pakietów 128B przy wysyceniu łącza nie większym niż 

70%. 

12. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do systemu monitorowania usługi IP VPN 

umożliwiającego podgląd co najmniej następujących parametrów dla każdej lokalizacji 

Zamawiającego w formie graficznej: 

a. wysycenie łącza w obu kierunkach, 

b. wartość opóźnienia pakietów dla każdej klasy ruchu oddzielnie, 

c. wartość strat pakietów dla każdej klasy ruchu oddzielnie, 

d. wartość zmienności opóźnienia pakietów dla klasy ruchu Głos. 

13. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do dostarczonej sieci IP VPN z Internetu. 

Dostęp do sieci IP VPN z Internetu musi być realizowany przy wykorzystaniu szyfrowania 

z kluczem o długości co najmniej 128 bitów. Uwierzytelnianie dostępu do sieci IP VPN z 

Internetu musi się odbywać z wykorzystaniem haseł jednorazowych generowanych przez 

token sprzętowy. Wykonawca na czas świadczenia usługi zapewni Zamawiającemu jeden 

taki token. Dostęp do sieci IP VPN z Internetu nie może wykorzystywać usługi dostępu do 

Internetu opisanej w punkcie II ani żadnego innego łącza dostępowego do Internetu 

zakończonego w lokalizacjach Zamawiającego wymienionych w punkcie 1. 

 

II. Usługa dostępu do Internetu. 

 

1. Do lokalizacji Zamawiającego pod adresem Warszawa, ul. Wrocławska 19, Wykonawca 

dostarczy usługę dostępu do Internetu o symetrycznej przepływności 6Mbps. 

2. Wykonawca udostępni usługę na interfejsie FastEthernet/100BaseT lub 

GigabitEthernet/1000BaseT. 

3. Wykonawca udostępni Zamawiającemu 8 publicznych adresów IPv4. 
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4. W ramach usługi dostępu do Internetu Zamawiający wymaga 100% gwarancji pasma w 

części sieci Internet będącej pod kontrolą Wykonawcy oraz na punktach wymiany ruchu 

Wykonawcy. 

5. Na potrzeby realizacji usługi Wykonawca musi dysponować co najmniej: 

a. Dwoma punkami styku z międzynarodowymi dostawcami usług internetowych  o 

przepływności 10Gbps każdy, 

b. Trzema punkami styku z krajowymi dostawcami usług Internetowych o łącznej 

przepływności 10Gbps. 

c. W ramach punktu b. Wykonawca powinien dysponować połączeniem do sieci 

TPNET nie mniejszym niż 4 Gbps 

6. Zamawiający wymaga, aby usługa dostępu do Internetu była realizowana w sposób 

niezależny od usługi IP VPN opisanej w punkcie I. 

7. Usługa dostępu do Internetu musi być zrealizowana w oparciu o łącze światłowodowe. 

 

III. Łącza telefoniczne. 

 

1. Wykaz lokalizacji Zamawiającego: 

a. Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 19, 

b. Warszawa, ul. Wrocławska 19, 

c. Warszawa, ul. Waleriana Czumy 1.  

2. Do każdej z lokalizacji Zamawiającego wymienionych w punkcie 1 Wykonawca dostarczy 

8 łącz telefonicznych zakończonych interfejsem FXS RJ-11. 

3. Na wszystkich dostarczonych łączach telefonicznych Wykonawca zapewni obsługę 

połączeń przychodzących i wychodzących (lokalnych, międzystrefowych, do sieci 

komórkowych, międzynarodowych). 

4. Łącza telefoniczne muszą być zrealizowane w technologii VoIP, przy użyciu protokołu 

SIP. 

5. Usługa łącz głosowych nie może być realizowana przy wykorzystaniu zasobów sieci 

Internet. 

6. Zamawiający wymaga, aby usługa łącz głosowych była realizowana w sposób niezależny 

od usługi IP VPN opisanej w punkcie I oraz usługi dostępu do Internetu opisanej w 

punkcie II. 

7. Wykonawca zagwarantuje na łączu dostępowym oraz w swojej sieci szkieletowej pasmo 

wymagane do realizacji 8 jednoczesnych połączeń telefonicznych z każdej lokalizacji 

Zamawiającego przy wykorzystaniu kodeka G.711. 

 

Spełnienie powyższych wymogów jest obowiązujące dla Wykonawcy. 

 

II. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Opłata instalacyjna będzie płatna w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktury VAT 

wystawionej w terminie do 7 dni od daty podpisania Protokołu odbioru z oświadczeniem 

Zamawiającego o nie stwierdzeniu wad. 

2. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu wykonywania Usług będzie płatne przelewem, w 

terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 
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III.  WARUNKI UMOWY  

 

Wykonawca składając ofertę winien zapoznać się z warunkami zawartymi we wzorze umowy –

zał. nr 3 specyfikacji. 

1. Wykonawca składając  ofertę musi parafować wzór umowy jako znak  jej akceptacji.  

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na okres 36 miesięcy. 
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Rozdział III 

OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY 

 

I.  POSTAĆ OFERTY 

 

1. Wykonawca sporządza ofertę składającą się z dokumentów wymienionych w pkt II. 

 

2. Prawo do podpisania oferty wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
 

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub pismem technicznym 

drukowanym, niezmywalnym atramentem. 

 

Formularz oferty zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 

4. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i ułożone w kolejności 

przedstawionej w pkt II.(zaleca się parafowanie każdej z kolejnych stron lub każdej z kolejnych 

zapisanych stron), a następnie zszyte lub oprawione w sposób uniemożliwiający wysunięcie się 

którejkolwiek kartki. 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków 

przez Wykonawców. 
 

II. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY 

 

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się zgodnie z  art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień 

publicznych Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

3. Dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

II. Dokumenty i oświadczenia  potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

 

1) 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, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.  

 

2)  Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki art. 22 ust.1 Ustawy – Prawo zamówień 

publicznych  - wg  załącznika nr 2  do niniejszej specyfikacji. 

 

3) Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w 

tym okresie, co najmniej dwóch  wdrożeń usługi IP VPN  o symetrycznej przepływności min. 10 

Mbps oraz dwóch wdrożeń usługi dostępu do Internetu symetrycznej przepływności min. 5 Mbps  

wraz z podaniem ich wartości, daty wykonania i odbiorcy oraz załączeniem dokumentów 

potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 
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4)  Wykonawca musi dysponować  co najmniej 1 osobą  - która będzie nadzorowała pracę nad 

poprawną realizacją zamówienia  -  posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, wiedzę i 

umiejętności z zakresu zarządzania projektami, znajomość zbioru dobrych praktyk w zakresie 

wdrażania i eksploatacji usług informatycznych, udokumentowaną certyfikatem ITIL oraz 

PRINCE na poziomie minimum ITIL Foundation, oraz PRINCE Fundation  

Odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań wobec osoby 

nadzorującej poprawną realizację zamówienia należy dołączyć do oferty. 

 

 
 

III. Zamawiający  wymaga również dołączenia do oferty: 
 

a. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę  „formularz oferty”- stanowiący  zał. nr 1 do 

SIWZ, 

b. podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - stanowiący 

zał. nr 2 do SIWZ, 

c. podpisany przez Wykonawcę jak formularz oferty  „wzór umowy”- stanowiący zał. nr  3 do 

SIWZ, 

d. regulaminu świadczenia usług (regulamin/opis usługi/inny dokument, o którym mowa w art. 

59 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zmianami), 

 

Dokument wymieniony w punkcie II  1  może być przedstawiony w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Rozporządzenie Prezesa 

Rady Ministrów  z dnia 30 grudnia 2009 r (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 )w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane). 
 

III. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERTY 

 
1. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych i zamkniętych opakowaniach (kopertach). 

Opakowania powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe ich otworzenie 

(np. podpisanie na wszystkich połączeniach). 

 

2. Opakowanie zewnętrzne (koperta) winno(a) być opatrzone(a) adresem: 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa 

Bemowo 01-493 Warszawa ul. Wrocławska 19 

Na opakowaniu powinien znajdować się napis: „Świadczenie usług IP VPN, dostępu do 

Internetu oraz usługi  telefonii internetowej” 

 

3. Wewnętrzne opakowanie oferty (koperta) winno wskazywać oprócz tytułu również nazwę i 

adres Wykonawcy, aby można ją było odesłać w przypadku złożenia po upływie terminu składania 

ofert. 

 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych wymogów.  
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Rozdział  IV  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Do oceny oferty (jako jedno z kryterium oceny ofert) będzie brana pod uwagę oferowana przez 

Wykonawcę całkowita cena oferty brutto (z podatkiem VAT). 

2. W cenie ofertowej winny być zawarte wszelkie koszty wynikające z wykonywania przedmiotu 

zamówienia. 

3. W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia, obejmującą 

podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 

54, poz. 535 – z późn zm.). 

4. Wykonawca musi zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Tak podana cena 

będzie obowiązująca w całym okresie ważności umowy o przedmiotowe zamówienie. 

5. Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się 

negocjacji w sprawie ceny. 

6. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z 

obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

7. Zamawiający dopuszcza podanie ceny ofertowej tylko w PLN. 

8. Cena oferty podana w PLN winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
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Rozdział  V 

INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT, BADANIE OFERT  

 

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Oferty należy składać bezpośrednio lub nadsyłać (w dni robocze bez sobót, w godzinach 9,00 

– 15,00) nie później niż do dnia 04.12.2012r do godz. 9,00 w siedzibie Zamawiającego, pokój 

nr 230  (Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  I piętro). 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego 

na wniesienie odwołania. 

 

II. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 
1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania, z tym, że 

dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2012 r o godz. 9,15 w siedzibie Zamawiającego w 

pokoju nr 219 ( I piętro).  

 

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

 

 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

2. W czasie publicznego otwarcia ofert Zamawiający dokonuje: 

a)  sprawdzenia nienaruszalności zewnętrznych kopert lub opakowań z ofertami, 

b)  zbadania, czy oferty złożono w terminie, 

c)  wycofania ofert z napisem „wycofanie”, 

d)  otwarcia ofert oznaczonych napisem „zmiana”(oferty pierwotne względem oferty 

     zmienionej nie będą otwierane), 

e)  otwarcia pozostałych ofert, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane, 

f)  podania nazwy (firmę) oraz adres Wykonawcy,  

g)  podania ceny ofertowej  brutto, 

         

 Informacje, o których mowa w pkt 2. litery od f) do g), przekazuje się niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

 

IV.  BADANIE OFERT 

 
1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a 

Wykonawcą, negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

 

2. Zamawiający poprawia w  ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
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b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając 

o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy  okres związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu do ich składania i wynosi 30 dni  t. j. do dnia 02.01.2013 r.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody  na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż  60 dni. 

VI. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY  
 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

2. Powiadomienia winny być dokonane w zamkniętych kopertach, oznakowane i dostarczone 

zgodnie z opisem zawartym w rozdz. IV specyfikacji z dodatkowymi oznakowaniami 

na zewnętrznej i wewnętrznej kopercie „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”. 

 

VII.PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY 

 

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli zaistnieją podstawy regulowane przepisami ustawy. 
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Rozdział VI  

KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT, WYBÓR OFERTY 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

 

I. KRYTERIA OCENY OFERT  

 

 

1. Przy ocenie merytorycznej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

* cena  całkowita oferty  brutto (z podatkiem VAT) -  waga 90%= 90 pkt     -C, 

* termin realizacji uruchomienia usług                      -  waga  10% = 10 pkt     – TR, 

 

Na ocenę merytoryczną oferty ( OMO ) złoży się suma wyżej wymienionych kryteriów OMO = 

C+TR 

 

2. Kryterium ceny oferty brutto = C waga:   90% = 90pkt 

 

Każdy z Wykonawców oblicza cenę wg wskazówek podanych w Rozdziale V niniejszej 

specyfikacji i zamieszcza ją w ofercie, która będzie oceniana wg następującego wzoru: 

 

                   C min 

C =   --------------------------------x  90%  x 100                   

               C oferty badanej 

 

gdzie: 

 

C min – minimalna cena brutto oferty złożonej, ważnej i nie odrzuconej, 

C oferty  badanej – cena brutto oferty badanej, ważnej i nie odrzuconej. 

100 – wskaźnik  stały 

 

3. Kryterium termin realizacji uruchomienia usług  =  TR waga:  10%=10pkt 

 

Każda oferta ważna i nie odrzucona otrzyma punkty za termin realizacji uruchomienia usług wg 

następującego wzoru : 

 

              TR x 

TR = -----------------x 10% x 100  

            TR max 

gdzie: 

TR x – liczba punktów uzyskana przez ofertę badaną, ważną i nie odrzuconą, przyznawana w 

następujący sposób: najkrótszy czas realizacji – 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie 

TR max – maksymalna liczba możliwych do przyznania punktów, 

100 - wskaźnik stały, 
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II. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom zawartym w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i która została 

oceniona jako najkorzystniejsza w stosunku do pozostałych ofert, bowiem uzyskała największą 

ilość punktów, obliczoną na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w pkt. I niniejszego 

rozdziału. 
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Rozdział VII 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY 

 
 

I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego  ofertę wybrano wraz z 

uzyskaną oceną punktową, stosownie do  kryteriów składających się na ocenę merytoryczną 

oferty.  

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE 

1. Postępowanie o zamówienie publiczne zostanie unieważnione przez Zamawiającego jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

  2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

      a)  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

           upływem terminu składania ofert, 

     b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

       ofert, 

      - podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji  mają zastosowanie przepisy 

ustawy wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
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Rozdział IX 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

 

Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie, których interes prawny 

w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej w trybie i na zasadzie 

przewidzianym w Dziale VI ustawy. 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ 

 


