Białystok, 27 lipca 2022 r.
MIASTO BIAŁYSTOK
(nazwa Zamawiającego)
ZDM-XIV.271.53.2022
(znak sprawy)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie roboty budowlanej /dostawy /usługi *,
o wartości zamówienia powyżej 10 000 zł netto do kwoty mniejszej niż 130 000 zł netto
1.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart SIM i świadczenie usług
telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych oraz przesyłania SMS-ów.

1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) transmisję danych dotyczącą dostarczonych kart SIM: Zamawiający oczekuje
transmisji o prędkości minimum 10Mb/s. Miesięczna ilość danych to 150MB/ 1 kartę
SIM Transmisja danych może być wykorzystywana przez dowolną kartę SIM.
Miesięczne ilości danych do wykorzystania wynoszą: ilość aktywnych kart SIM x
150MB, niewykorzystane dane przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe do końca
umowy,
2) wysyłanie SMS dotyczące dostarczonych kart SIM: miesięczna ilość SMS to 20/
1kartę SIM. SMS mogą być wykorzystywane przez dowolną kartę SIM, Miesięczne
ilości SMS do wykorzystania wynoszą: ilość aktywnych kart SIM x 20 SMS,
niewykorzystane SMS przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe do końca umowy,
3) karty SIM zostaną zainstalowane w modemach i będą służyły do monitoringu pracy
urządzeń technicznych na terenie miasta,
4) po przekroczeniu podanych wyżej ilości usługi w danym miesiącu mogą zostać one
wyłączone,
5) utrzymanie 280 aktywnych kart SIM
6) karty będą aktywowane bądź dezaktywowane na pisemne, telefoniczne lub przekazane
drogą elektroniczną, zlecenie zamawiającego w ciągu 24h od daty zgłoszenia.
Uwaga: Ilość podana w pkt 5) jest ilością szacunkową, zależną od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do
ograniczenia ilości aktywnych kart SIM nie więcej jednak niż o 20 %.
1.2 Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca dostarczy własnym staraniem i na własny koszt karty SIM w ilościach
określonych przez Zamawiającego i aktywuje karty w terminie określonym przez
Zamawiającego, nie dłużej niż w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia przez
Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną,

2) aktywacja minimalnej ilości kart nastąpi nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty
zawarcia umowy,
3) Wykonawca zapewni stałą łączność i transmisję danych za pomocą aktywnych kart
SIM,
4) Wykonawca zapewni transmisję danych za pomocą technologii: UMTS,LTE,
5) dostarczone karty SIM przez Wykonawcę muszą mieć wyłączoną usługę poczty
głosowej,
6) Wszystkie nieprawidłowości będą zgłaszane przez Zamawiającego pisemnie,
telefoniczne lub drogą elektroniczną,
7) Wykonawca na żądanie Zamawiającego dołączy do faktury informację o wszystkich
zdarzeniach: ilościach wysłanych wiadomości SMS, ilości przesłanych danych
globalnie w ramach całej umowy oraz o ilościach pakietów: dotyczących danych i
SMSów. Informacja ta może być w wersji elektronicznej w postaci edytowalnej np.:
tabela w formacie XLS,
8) Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowny wg wzorca stosowanego u
Wykonawcy. Wzór umowy podlega pisemnej akceptacji Zamawiającego,
9) Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych,
10) Zamawiający nie dopuszcza, żadnych innych opłat za inne usługi z wyjątkiem opłat za
abonament miesięczny.
Kod CPV:
64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej
64212100-6 - Usługi przesyłania krótkich komunikatów tekstowych (SMS)
64212700-2 - Usługi uniwersalnego systemu telefonii przenośnej (UMTS)
2.

Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia od 01.10.2022 r. do
30.09.2024 r.
3.

Kryteria oceny ofert: cena - 100%
1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
2) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że
Wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie - Zamawiający wezwie tych
Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
3) Cenę ofertową stanowi wartość abonamentu miesięcznego za jedną aktywną kartę
SIM. Cena winna obejmować wszystkie elementy przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje żadnych innych płatności z tytułu aktywacji kart,
dostawy urządzeń, prócz opłat abonamentowych za aktywne karty SIM. Opłata
miesięczna będzie proporcjonalna do ilości dni w miesiącu, w których jest aktywna
karta w przypadku kart aktywowanych na niepełny miesiąc.

4.

Warunki udziału:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące zdolności zawodowej :
1) w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać:
a) posiadanie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym
mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 576) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
b) wykonanie (zrealizowanie) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 usługi o wartości min.
10 000,00 zł brutto/rok obejmującej swoim zakresem: transmisję danych w sieci
komórkowej za pomocą technologii GPRS i HSDPA, LTE lub innych – na lub
według załącznika nr 2,
c) potwierdzenie, iż dysponuje infrastrukturą techniczną w mieście Białystok
umożliwiającą łączenie się za pomocą sieci komórkowej z dowolnego miejsca
w granicach administracyjnych miasta, maksymalna odległość od stacji bazowej
wynosi 5 km. Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem minimum 20
stacjami bazowymi BTS na terenie miasta Białystok ze wskazaniem dokładnej
lokalizacji – na lub według załącznika nr 3.
Uwaga :
Usługi zostaną uznane, gdy Wykonawca wykaże usługi zakończone lub będące w trakcie

realizacji.
5.

Wymagane dokumenty w ofercie:
1) formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,
2) pełnomocnictwo - jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, a pełnomocnictwo nie wynika
z dokumentów rejestrowych,
3) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału:
a) potwierdzenie posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U z 2017 poz. 1907 j.t..), w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia
b) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

usługi zostały wykonane (na lub wg zał. nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu), wraz
z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
c) wykaz urządzeń technicznych (na lub wg zał. nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu).
6. Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
7. Ofertę sporządza się w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, lub w formie skanu dokumentów przygotowanych w formie pisemnej
lub w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
lub pisemnie.
8.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zdm.zamowienia@um.bialystok.pl
do dnia 05.08.2022 r.

9.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10. Zamawiający po otwarciu ofert prześle pocztą elektroniczną/opublikuje na stronie
internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej* informację o
złożonych ofertach w zakresie nazw wykonawców i cen zawartych w ofertach.
11. Zamawiający przewiduje/nie przewiduje* przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
12. Osobą do kontaktu z wykonawcami jest:
-Hubert Borawski, pok. nr 112, tel. 85 879 72 68, e - mail: hborawski@um.bialystok.pl.
13. Zamawiający odrzuci ofertę w okolicznościach określonych w § 3 ust. 16 Regulaminu
udzielania przez Miasto Białystok zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota
130 000 złotych netto z zastrzeżeniem pkt 14.
14. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących oferty. W przypadku niekompletności dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w zakresie pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.
15. Zamawiający poprawi w treści oferty:
1) oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,

2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu,
niepowodujące istotnych zmian w jej treści, jeżeli wykonawca wyrazi zgodę na ich
poprawienie,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16. Zamawiający dokona wyboru oferty wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania
określone w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu*, w oparciu o kryteria oceny
ofert, z zastrzeżeniem pkt 16.
17. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający unieważni postępowanie.
18. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych w postępowaniu, albo unieważnić
postępowanie.
19. Informację o wyniku postępowania Zamawiający prześle pocztą elektroniczną/opublikuje
na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej*.
20. Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu wykonawcy na warunkach określonych
w projekcie umowy/w zleceniu*, stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia.
21. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu*
zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości
mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr 532/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 czerwca 2022 r.
22. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119,
str 1, sprost. Dz. U UE.L.2018.127, str. 2), zwanego RODO, informuję, że:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski
w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2)

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować
się z inspektorem ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska
1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a
(w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakościowej
oferty np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta;

4) Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym
(np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na
podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania;
administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób,
których dane zostały zawarte w ofercie;
5)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone
– w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
b) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana –
w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

na zasadach

określonych w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem
oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego
oferty;
9) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowani

Dokument podpisał
Zastępca Prezydenta Miasta
Przemysław Tuchliński

* niepotrzebne skreślić
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2) Wykaz usług- załącznik nr 2,
3) Wykaz urządzeń technicznych - załącznik nr 3,

4) Projekt umowy – załącznik nr 4.

