Bialystok,

lllipca

zozz r.

MIASTO BIAI,YSTOK

(nanua Zamawiajqcego)
zDM-XrV.271.53.2022
(znak sprawy)

OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU

Zlpraszamdozlo2eniaoferrynawykonanie@uslugi*,
o

warto5ci zam6wienia powyZej 10 000 zI netto do kwoty mniejszej nD 130 000 zl netto

1.

Opis przedmiotu zam6wienia:

Przedmiotem zam6wienia

.iest dostawa

kart SIM i

Swiadczenie uslug

telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych oraz przesylania SMS-6w.
1.1 Przedmiot zamr5wienia obejmuje:
1) transmisjg danych dotycz4cq dostarczonych kart SIM: Zamawiaj4cy oczekuje
transmisji o prgdkoSci minimum 1OMb/s. Miesigczna iloS6 danych to l50MB/ 1 kartp
SIM Transmisja danych moZe byi wykorzystywana ptzez dowoln4 kartg SIM'
Miesigczne ilo5ci danych do wykorzystania wynoszq: iloS6 aktywnych kart SIM x
150MB, niewykorzystane dane przechodz4 na kolejne okresy rozliczeniowe do koi.rca

2)

3)

umowy,
wysylanie SMS dotyczqce dostarczonych kart SIM: miesigczna ilo66 SMS to 20l
lkartg SIM. SMS mogq byi wykorzystywane przez dowolnq kartE SIM, Miesigczne
ilodci SMS do wykorzystania wynosz4: iloSi aktywnych kart SIM x 20 SMS,
niewykorzystane SMS przechodzE na kolejne okresy rozliczeniowe do korica umowy,
karty SIM zostanq zainstalowane w modemach i bqdq sluzyly do monitoringu pracy
urz4dzen technicznych na terenie miasta,

4)
5)
6)

po przekroczeniu podanych wyzej iloSci uslugi w danym miesiqcu mogq zostai one
wylqczote,
utrzymanie 280 aktywnych kan SIM
karty bgd4 aktywowan e b4d2 dezaktywowane na pisemne, telefoniczne lub przekazane
drog4 elektronic znq, zlecenie zamawiaj4cego w ciEgu 24h od daty zgloszenia'

uwaga: IloSi podana w pkt 5) jest ilosci4 szacunkowa. zaleanl od rzeczywistych potrzeb
zamawiaj4cego. w zwi4zku z pouy Zszym Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do ograniczenia
o/0.
iloSci aktywnych kart SIM nie wigcej jednak niz o 20
1.2

Warunki realizacji przedmiotu zam6wienia:

1)

Wykonawca dostarczy wlasnym staraniem i na wiasny koszt karty sIM w ilosciach
okreSlonych prz ez Zamawiaj1cego i aktywuje karty w terminie okreSlonym przez
Zamawiaj4cego, nie dluzej niz w ci4gu 7 dni roboczych od z$oszenia przez
Zamawiajqcego pisemnie lub drog4 elektronicznq,

2)
3)
4)
5)

6)
7)

aktywacja minimalnej ilosci kart nast4pi nie p62niej niz w ci4gu 2 miesigcy od daty
zawarcia umowy,
Wykonawca zapewni stalq l4cznoS6 i transmisjq danych za pomoc4 aktywnych kart

SIM,
Wykonawca zapewni transmisjg danych za pomoc4 technologii: UMTS,LTE,
dostarczone karty SIM przez Wykonawcg musz4 mied wyl4czon4 uslug7 pocfiy
glosowej,
Wszystkie nieprawidlowoSci bgd4 zglaszane ptzez Zamawiaj4cego pisemnie,
telefoniczne lub drog4 elektroniczn4,
Wykonawca na Z4danie Zamawtaj4cego dol4czy do faktury informacjq o wszystkich
zdarzeniach: iloSciach wyslanych wiadomoSci SMS, iloSci przeslanych danych
globalnie w ramach calej umowy oraz o iloSciach pakiet6w: dotycz4cych danych i
SMS6w. Informacja ta mo2e byi w wersji elektronicznej w postaci edyowalnej np.:
tabela w formacie XLS,

8)

9)

Zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwoS6 zawarcia umowny wg wzorca stosowanego u
Wykonawcy. Wz6r umowy podlega pisemnej akceptacji Zarnav,iaj4cego,
Zamawiaj4cy dopuszcza dodanie do umowy regulaminu Swiadczenia uslug

telekomunikacyj nych,
l0) Zamawiaj4cy nie dopuszcza, Zadnych innych oplat za inne uslugi z wyj4tkiem oplat za
abonament miesigczny.

Kod CPV:
64212000-5 - Uslugi telefonii kom6rkowej
64212100-6 - Uslugi przesylania k6tkich komunikat6w tekstowych (SMS)
64212700-2- Uslugi uniwersalnego systemu telefonii przenodnej IUMTS)

]

2.

Termin realizacji zam6wienia:
Wykonawca zobowi1zany jest do realizacji przedmiotu zam6wienia od 01,10.2022
30.09.2024 r.

3.

r.

do

Kryteria oceny ofert: cena - 1007o

1) Za najkorzystniej

2)

Jezeli nie

bq

sz4 zostanie :uznana oferta z najni2sz4 cen4 ofertowq brutto.

dzie mo2narybrad oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 2e Wykonawcy

zlo2q oferty o takiej samej cenie - Zamawiaj 4cy wezwie tych Wykonawc6w d o zloZenia

dodatkowych ofert cenowych.

3)

Ceng ofertow4 stanowi warto56 abonamentu miesigcmego za jedn4 aktywn4 kartQ SIM.

Cena winna obejmowa6 wszystkie elementy przedmiotu zam6wienia. Zamawiaj4cy nie

przewiduje Ladnych innych platnoSci z tJtulu aktywacji kart, dostawy urzqdzefi, pr6cz

oplat abonamentowych za aktyrvne karty SIM. Oplata miesigczna bqdzie
proporcjonalna do iloSci dni w miesi4cu, w kt6rych jest aktywna karta w przypadku
kart aktyrzvowanych na niepelny miesiqc.

4.

Warunki udzialu:
O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad sig Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4 warunki,
dotycz4ce zdolnoSci zawodowej :

1)

w celu potwierdzenia spelnienia warunku Wykonawca winien wykaza6:

a)

posiadanie wpisu do rejestru przedsigbiorc6w telekomunikacyjnych,

-

mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.

o

kt6rym

Prawo telekomunikacyjne

(tj. Dz.U z 2021 r. poz. 57 6) w zakesie objgtym przedmiotem zam6wienia
b) wykonanie (zrealizowanie) w okresie ostatnich 3 laI przed uplywem terminu
skladania ofert w niniejszym postgpowaniu, aje2eli okres prowadzenia dzialalnoici

jest kr6tszy - w tym okresie

brutto/rok

-

co najmniej

I

uslugi o wartoSci min. 10 000'00 zl

obejmuj 4cej swoim zakesem: transmisjg danych w sieci kom6rkowej

za pomoc4 technologii GPRS

i

HSDPA, LTE lub imych

-

na lub wedlug

zalqcznika nr 2,

c)

potwierdzenie,

iz

dysponuje infrastruktur4 techniczn4

w

mieicie Biaiystok

umoZliwiaj4cq l4czenie sig za pomocq sieci kom6rkowej z dowolnego miejsca

w granicach administracyjnych miasta, maksymalna odleglodi od stacji bazowej
wynosi 5 km. Wykonawca winien wykaza( sig dysponowaniem minimum 20
stacjami bazowymi BTS na terenie miasta Bialystok ze wskazaniem dokladnej
lokalizacji
Uwaga

-

na lub wedlug zal4cznika nr 3.

:

Uslugi zostan4 umane, gdy Wykonawca wykaZe uslugi zakohczone lub bqd4ce w trakcie
realizacji.

5.

Wymagane dokumenty w ofercie:

1) formularz ofertowy - stanowi 4cy zal4cznlk m 1 do ogloszenia o zam6wieniu,
2) pelnomocnictwo - jezeli ofertg podpisuje pelnomocnik, a pelnomocnictwo nie wynika
z dokument6w rej estrowych,

3) dokumenty potwierdzaj4ce
a) potwierdzenie posiadania

spelnianie warunk6w udzialu:

wpisu do rejestru przedsigbiorc6w telekomunikacyjnych, o

kt6rym mowa w przepisach ustawy z dnia 16lipca2004

r.

-

Prawo telekomunikacyj ne

(Dz.rJ 22017 poz. 1907 j.t..), w zakesie objEtym pzedmiotem zam6wienia

b)

wykaz uslug wykonanych w okresie ostatnich

3 1at przed

uplywem terminu skladania

ofert, ajezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych uslugi
zostaly wykonane (na lub wg zal.

nr 2 do ogloszenia o zamriwienit),

wraz

z zal4czerriefi dowod6w okre(lajqcych czy te uslugi zostaly wykonane nalezycle,
przy czyrn dowodami, o kt6rych mowa, s4 referencje b4d2 inne dokumenty
wystawione przez podmiol, na rzecz kt6rego uslugi byly wykonl"wan e, a jezeli z

uzasadnionejprzyczynyoobiektywnymcharakterzewykonawcaniejestwstanie
uzyskai tych dokument6w

c)

-

o3wiadczenie wykonawcy'

wykaz urz4dzeri technicznych (na lub wg zal. nr 3 do ogloszenia o zam6wieniu).

6. Oferta winna byi

sporz4dzona w jgzyku polskim oraz podpisana przez osobq upowaZnionq

do reprezentowania wykonawcy na zew"n4trz.

7. Ofertg sporz4dza sig

w

formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym,

lub w formie skanu dokument6w przygotowanych w formie

lub w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanl,rn podpisem

pisemnej

elektronicznym)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
lub pisemnie.

8.

Ofefig nalezy przeslat poczt4 elektroniczn4 na adres: zdm.zamorvieni a@um.bial st ok.pl
an

9.

a,,i, ..05.0.8.2.2022 r.

Wykonawca mole zto2yi tylko jedn4 ofertg.

10. zamawiaj4cy po otwarciu ofert przeril,e--peez+q--elekt+enieznq/opublikuje na stronie
intemetowej Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacji Publicznej+ informacjq o zlozonych
ofertach w zakresie nazw wykonawc6w i cen zawartych w ofertach.

ll.

Zama.wiaj4cy przewiduj e/*i+-przewid++je

*

ptzeprowadzenie negocjacji

z

Wykonawcq,

kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniej sza.

12. Osob4 do kontaktu z wykonawcami jest:
-Huberr Borawski, pok. nr 112, tel. 85 879 72 68, e - mail: hborawski@um.bial vstok.ol.

13. Zamawial4cy odrzuci ofertg w okoliczno5ciach oke5lonych w $ 3 ust. 16 Regulaminu
udzielania przez Miasto Bialystok zam6wieri publicznych o warto3ci mniejszej ni2 kwota
130 000 zlotych nelto

z zastrzezeniem pkt

14. Zamawiaj4cy w toku badania
dotycz4cych oferty.

W

i

14.

oceny ofert moie 24da( od wykonawc6w wyjaSnieri

przypadku niekompletnoSci dokument6w potwierdzaj4cych

spelnianie warunk6w udzialu

w

postgpowaniu oraz

w

zakresie pelnomocnictwa,

Zamauiaj4cy wezwie do ich uzupelnienia.

15. Zamawiajqcy poprawi w treSci oferty:

1)
2)

oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,
inne omylki polegaj4ce na niezgodno6ci oferty z lreici4 ogloszenia o zam6wieniu.
niepowoduj4ce istotnych zmian w jej treSci, jeZeli wykonawca wyrazi zgodg na ich
poprawienie,

- niezwlocmie zawiadaniaj4c o tym wykonawcE, kt6rego oferta zostala poprawiona.

76. Zamawiaj4cy dokona wyboru oferty wykonawcy, kt6ry spelnia wszystkie wymagania
okeSlone w zap+aniu-efe*e,a*yrnlogloszeniu o zam6wieniu*, w oparciu o kryteria oceny
ofert, z zastrzezeniem pkt 16.

17. W uzasadnionych okolicznoS ciach Zamawiajqcy uniewaZni postgpowanie.
18. Je2eli wykonawca, kt6rego oferta zostaia wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sig od
zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego, zamawiaj4cy mo2e wybrai ofertg
naj

sz4 spoSr6d oiert pozostalych

korzystniej

w

postgpowaniu,

albo

uniewa2ni6

postgpowanie.

19. Informacjg o wyniku postgpowania Zamawiaj4cy przeilapoeaq€+ektrei€znE/opublikuje
na stronie internetowej Zamawiaj4cego w Biuletynie Informacji Publicznej*.

20. ZamawiajEcy udzieli zam6wienia wybranemu wykonawcy na warunkach okreSlonych
w projekcie umowy/w-zleee*ir**, stanowi4cym zal4cznik nr 4 do ogloszenia.

21.

W

sprawach nieuregulowanych

w

zapyaniu-eft+er+ymiogloszeniu

o

zam6wieniu*

zastosowanie maj4 zapisy Regulaminu udzielania zam6wieri publicznych,
mniejszej ni2 kwota 130 000 zlotych netto stanowiqcy zal4cznik

o

wartodci

Nr 1 do zuz4dzenia

Nr 532122 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 08 czerwca 2022 r.

22. Informacie o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13

i

14 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

27 kwietnia 2016 r.

osobowych

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zuiqzktt z przetwarzaniem danych

i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie

o

ochronie danych) (Dz. Urz.

UE

L.2016.119,

str l, sprost. Dz. U U8.L.2018.127. str. 2), zwanego RODO, informujg,2e:

1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski
w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;

2) W

sprawach

z

sig z inspektorem

zakresu ochrony danych osobowych mog4 Paristwo kontaktowad

ochony danych: Urz4d Miejski

w

Bialymstoku,

1, 15-950 Bialystok, tel.85 879 79 19,e-mail bbi um.bial

3)

ul.

Slonimska

ok.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie aft. 6 ust. 1

lit. b RODO w celu

zawarcia umowy na podstawie zlolonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1

lit.

a

(w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakodciowej
oferty np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta;

4) Dane

osobowe mog4 by6

uj

awniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym

(np. dostgp do informacji publicznej), a tak2e podmiotom przetwxzaj4cym dane na
podstawie zawaltych um6w powiTanych

z

przedmiotem niniejszego postqpowania;

\

os6b,
administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnosci dla

kt6rych dane zostaly zawarte w ofercie;

5)

Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowl, 'vane:

a) przezokres 5 lat liczonych od konca roku, w kt6rym postEpowanie zostanie zakoiczone

-

w przypadku dokumentacji z post9powania o udzielenie zam6wienia;

b) przez okes 10 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana

-

w przypadku um6w zwartych w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia;

6)

Przysluguje Pani/Panu Prawo do:

a)
b)

prawo do dostgpu do danych, na zasadach okreslonych w art' 15RODO;

c)

prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okreslonych

prawo do sprostowania danych, na zasadach okeSlonych w art 16 RODO;

w art. 17 RODO;

d)
e)
7)

prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okreslonych w art' 18 RODO;
prawo do przenoszenia danych, na zasadach okreslonych w art' 20 RODO'

jest Prezes
Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym
Urzgdu Ochrony Danych OsobowYch;

8)

Podanie danychjest dobrowolne, jednakZe ich niepodanie skutkowa6 moZe uznaniem oferty

za niewu2n4, moze uniemozliwi6 ZamawiilEcemu dokonanie oceny spelniania warunk6w
udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do naleZltego wykonania zam6wienia,
co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postqpowania lub odrzucenie jego oferty;

9)

Dane osobowe nie bgd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowani

/

(t o a
vikmil,&h aw i ai qc e g o
ry1S1gg r,lv
j e go Zastgpcy/Se kr e tarza/o s o by

upowainionej)

* niepotrzebne skreilit
SPIS ZALACZNIKOW:
Formularz ofertowy - zal4cznik nr l,
2) Wykaz uslug- zal4cznrk w 2,
3) Wykaz urz4dzeri technicznych - zal4cznik nr 3,
4) Projekt umowy - zal4cznlk w 4.

l)

