
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Usługi telekomunikacyjne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SP ZOZ WSPR w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050622576

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poleska 89

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-874

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wspr.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi telekomunikacyjne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ce7043e-73ab-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020192/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14 14:30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015141/01/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi telekomunikacyjne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/; http://www.pogotowie.bialystok.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl;
https://epuap.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się
korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i
wycofania ofert oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .pdf, .doc,
.docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1. Pzp, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub
dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz Identyfikator postępowania.
9. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki
do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
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ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana
za pośrednictwem tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postepowania tj. EOP.332.1.22. 
11. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: przetargi@wspr.bialystok.pl .
12. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami: 
Joanna Późniewska, adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl
Tomasz Porczyński, adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl
13. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w
pkt 11 adres email z zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1
Pzp. mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą „Formularz do złożenia oferty” dostępnego na
ePUAP. Pozostałe informacje zawiera SWZ zamieszczona na wskazanej stronie internetowej
Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w rozdziale II
SWZ. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 danych zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1. Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;2.
Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01;3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub
podmioty upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą
również podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
Pzp;5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.7. Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa
wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
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celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8. Jednakże, nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku
z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; Pozostałe informacje zawiera SWZ zamieszczona na
wskazanej stronie internetowej Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EOP.332.1.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Telefonia stacjonarna Powszechnych Usług Telekomunikacyjnych PSTN i ISDN oraz
komunikacja DSL. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie: Powszechnych Usług
Telekomunikacyjnych PSTN i ISDN, polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej
sieci telefonicznej wraz z zainstalowaniem zakończeń sieci NT dla usług ISDN.
2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych musi zapewniać obsługę połączeń telefonicznych i
faksowych:
a) dla ruchu przychodzącego:
- wszystkich rodzajów połączeń telefonicznych w zakresie numeracji,
b) dla ruchu wychodzącego:
- połączeń w ruchu lokalnym i strefowym,
- połączeń w ruchu międzystrefowym,
- połączeń w ruchu międzynarodowym (cały świat)
- połączeń do sieci telefonii komórkowej,
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- połączeń na numery specjalne i usługowe innych operatorów.
3. Świadczenie usług telekomunikacyjnych musi być zrealizowane oddzielnie dla każdej
lokalizacji w postaci:- cyfrowych łączy ISDN BRA przy wykorzystaniu stacjonarnych zakończeń
sieci dostarczanych przez Wykonawcę w ilości i rodzaju dostępów wyszczególnionych w
tabeli „Wykaz lokalizacji i usług”,
- analogowych łączy PSTN (POTS) wyszczególnionych w tabeli „Wykaz lokalizacji 
i usług”.
II Dostęp do Internetu - produkty typu DSL lub równoważne.
Przez równoważność zamawiający rozumie produkt o właściwościach funkcjonalnych i
jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SWZ (nie
słabszych), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 
Pozostałe dane zawarto w opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w treści SWZ
zamieszczonej na stronie Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72318000-7 - Usługi przesyłu danych

72400000-4 - Usługi internetowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami: W Części 1 i 3: 

1) CENA OFERTOWA – 60 pkt
liczona wg wzoru:

Cof = Cmin / Cofbad x 60 pkt 

gdzie:
Cofbad – cena ofertowa brutto badanej oferty,
Cmin– najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

2) Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii – 40 pkt,
Punkty za kryterium „Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii” zostaną przyznane w
następujący sposób:
Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii
a) Za zaoferowanie czasu usunięcia awarii do 4 godzin - Zamawiający przyzna 40 pkt.
b) Za zaoferowanie czasu usunięcia awarii od 5 do 8 godzin - Zamawiający przyzna 30 pkt.
c) Za zaoferowanie czasu usunięcia awarii od 9 do 12 godzin - Zamawiający przyzna 20 pkt.
d) Za zaoferowanie czasu usunięcia awarii od 13 do 16 godzin - Zamawiający przyzna 10 pkt.
e) Za zaoferowanie czasu usunięcia awarii od 17 do 24 godzin – zamawiający przyzna 0 pkt
Wykonawca podaje czas usunięcia awarii w pełnych godzinach. Maksymalny czas usunięcia awarii
wynosi 24 godzin. 
2. Zamawiający informuje, że:
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W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie wartości dotyczącej ocenianego kryterium
„Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii” lub “Gwarancji na urządzenia” Zamawiający
uzna, iż Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji lub maksymalny czas usunięcia awarii i
przyzna 0 punktów.
3. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia
wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym 
w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających
odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane
zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym
przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie
w formie pisemnej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Telefonia komórkowa i transmisja danych. Zamawiający wymaga:
dla obecnie aktywnych 136 (docelowo maksymalnie 148) kart wskazanych przez
Zamawiającego, których wykaz w postaci numerów telefonicznych zostanie przygotowany, jako
załącznik do umowy), obowiązywały abonamenty miesięczne, który w całości będą rozliczane na
rozmowy krajowe, połączenia w roamingu, SMS-y, MMS-y, SMS-y Premium oraz dostęp do
Internetu do wysokości tego abonamentu. Po jego przekroczeniu koszt usług naliczany będzie
zgodnie z Ofertą. 
Pozostałe dane zawarto w opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w treści SWZ
zamieszczonej na stronie Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31712112-8 - Karty SIM

32250000-0 - Telefony komórkowe

64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej
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72318000-7 - Usługi przesyłu danych

72400000-4 - Usługi internetowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
1) CENA OFERTOWA – 60 pkt
liczona wg wzoru: 
Cof = Cmin / Cof bad x 60 pkt 
gdzie:
Cofbad – cena ofertowa brutto badanej oferty,
Cmin– najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

2) Okres gwarancji na urządzenia – 40 pkt,

Punkty za kryterium „Okres gwarancji na urządzenia” zostaną przyznane w następujący
sposób:
a) Za zaoferowanie 43 m-cy i więcej gwarancji na urządzenia - Zamawiający przyzna 40 pkt.
b) Za zaoferowanie do od 37 m-cy do 42 m-cy gwarancji na urządzenia - Zamawiający przyzna 30 pkt.
c) Za zaoferowanie od 31 m-cy do 36 m-cy gwarancji na urządzenia - Zamawiający przyzna 20 pkt.
d) Za zaoferowanie od 25 m-cy do 30 m-cy gwarancji na urządzenia - Zamawiający przyzna 10 pkt.
e) Za zaoferowanie 24 m-cy gwarancji na urządzenia - Zamawiający przyzna 0 pkt.
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Wykonawca wskazuje okres gwarancji w pełnych
miesiącach.

2. Zamawiający informuje, że:
W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie wartości dotyczącej ocenianego kryterium
„Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii” lub “Gwarancji na urządzenia” Zamawiający
uzna, iż Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji lub maksymalny czas usunięcia awarii i
przyzna 0 punktów.
3. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia
wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym 
w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających
odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane
zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym
przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie
w formie pisemnej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Łącza światłowododowe i dostęp do Internetu. UWAGA! Przedmiotem zamówienia jest
dostarczenie alternatywnego łącza światłowodowego w stosunku do istniejącej u
Zamawiającego wg. stanu na dzień 1.02.2022 r. infrastruktury. Wymóg ten wynika z
konieczności zapewnienia dodatkowego i niezależnego źródła Internetu w celu utrzymania
dostępu do sieci także w przypadku awarii pozostałych łączy. Zamawiający nie ogranicza
dostępu do przedmiotowego zamówienia dotychczasowym dostawcom Internetu w niżej
wskazanych lokalizacjach pod warunkiem zaoferowania nowej i całkowicie niezależnej
infrastruktury Operatora. 
1. Dostęp do sieci INTERNET zlokalizowany w budynku ul. Poleska 89 , 
2. Dostęp do sieci INTERNET zlokalizowany w budynku ul. Pogodna 22, 3. Usługa łącza
światłowodowego na potrzeby integracji z WCPR w Białymstoku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,
internetowe i wsparcia

72318000-7 - Usługi przesyłu danych

72400000-4 - Usługi internetowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
W Części 1 i 3: 

1) CENA OFERTOWA – 60 pkt
liczona wg wzoru:

Cof = Cmin / Cof bad x 60 pkt 
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gdzie:
Cofbad – cena ofertowa brutto badanej oferty,
Cmin– najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

2) Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii – 40 pkt,
Punkty za kryterium „Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii” zostaną przyznane w
następujący sposób:
Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii
a) Za zaoferowanie czasu usunięcia awarii do 4 godzin - Zamawiający przyzna 40 pkt.
b) Za zaoferowanie czasu usunięcia awarii od 5 do 8 godzin - Zamawiający przyzna 30 pkt.
c) Za zaoferowanie czasu usunięcia awarii od 9 do 12 godzin - Zamawiający przyzna 20 pkt.
d) Za zaoferowanie czasu usunięcia awarii od 13 do 16 godzin - Zamawiający przyzna 10 pkt.
e) Za zaoferowanie czasu usunięcia awarii od 17 do 24 godzin – zamawiający przyzna 0 pkt
Wykonawca podaje czas usunięcia awarii w pełnych godzinach. Maksymalny czas usunięcia awarii
wynosi 24 godzin.
2. Zamawiający informuje, że:
W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie wartości dotyczącej ocenianego kryterium
„Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii” lub “Gwarancji na urządzenia” Zamawiający
uzna, iż Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji lub maksymalny czas usunięcia awarii i
przyzna 0 punktów.
3. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia
wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym 
w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających
odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane
zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym
przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie
w formie pisemnej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
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5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
tj. posiadają aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wydane przez Prezesa UKE
w trybie art. 11 lub art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.
2021.576 t.j. z późn. zm.) 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy składania podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy składania podmiotowych
środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr
2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Wypełniony formularz cenowy [wg Załącznika nr 3a, 3b, 3c do SWZ]
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp – [wg Załącznika nr 4 do SWZ]
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. W celu potwierdzenia, że dana
osoba jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
4) W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno zostać złożone w oryginale w takiej samej formie jak
składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dn. 14 lutego 1991 r. Prawo o
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00020192/01 z dnia 2022-01-14

2022-01-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
2. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z
tymi wzorami. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę,
pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez
Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty w postaci elektronicznej elektronicznym lub elektronicznej kopii,
poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty,
które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
I. Stosownie do treści art. 436 pkt 4) ppkt b) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy w następujących
przypadkach:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, 
c) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
d) zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
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jeżeli zmiany określone w pkt. a), b), c), d) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawcę.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt a) Wykonawca jest uprawniony złożyć
Zamawiającemu pisemny wniosek 
o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od
towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po
zmianie Umowy (...). Pozostałe zapisy odnośnie modyfikacji umowy w przedmiotowym zakresie
zawiera SWZ zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania.
II. Zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w
przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z poniższymi
zasadami:
a. początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na datę początkową drugiego
roku obowiązywania umowy.
b. poziom zmiany kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia
wynosi 10 pkt. proc.
c. jako zmianę kosztów przyjmuje się wyrażoną w pkt proc. roczną zmianę, publikowanego przez
Komisję Nadzoru Finansowego w kwartale poprzedzającym miesiąc ustalenia zmiany
wynagrodzenia, wskaźnika kosztów administracyjnych,
d. zmiana (obniżenie lub wzrost) ww. wskaźnika powyżej progu określonego w punkcie b.
uprawnia strony do zmiany wynagrodzenia wykonawcy w takiej samej proporcji, w jakiej zmianie
uległ ww. wskaźnik; 
e. maksymalna dopuszczalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5 proc.
9. Jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z
realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ust. 8 powyżej, Strony umowy zawrą stosowny aneks do
umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem
dowiedzionych zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-22

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00020192/01 z dnia 2022-01-14

2022-01-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
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	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w rozdziale II SWZ. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 danych zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01;3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą również podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7. Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8. Jednakże, nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; Pozostałe informacje zawiera SWZ zamieszczona na wskazanej stronie internetowej Zamawiającego.
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1)	CENA OFERTOWA – 60 pkt liczona wg wzoru:  Cof = Cmin / Cof bad x 60 pkt  gdzie: Cofbad – cena ofertowa brutto badanej oferty, Cmin– najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.  2)	Okres gwarancji na urządzenia – 40 pkt,  Punkty za kryterium „Okres gwarancji na urządzenia” zostaną przyznane w następujący sposób: a) Za zaoferowanie 43 m-cy i więcej gwarancji na urządzenia - Zamawiający przyzna 40 pkt. b) Za zaoferowanie do od 37 m-cy do 42 m-cy gwarancji na urządzenia - Zamawiający przyzna 30 pkt. c) Za zaoferowanie od 31 m-cy do 36 m-cy gwarancji na urządzenia - Zamawiający przyzna 20 pkt. d) Za zaoferowanie od 25 m-cy do 30 m-cy gwarancji na urządzenia - Zamawiający przyzna 10 pkt. e) Za zaoferowanie 24 m-cy gwarancji na urządzenia - Zamawiający przyzna 0 pkt. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Wykonawca wskazuje okres gwarancji w pełnych miesiącach.  2. Zamawiający informuje, że: W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie wartości dotyczącej ocenianego kryterium „Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii” lub “Gwarancji na urządzenia” Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji lub maksymalny czas usunięcia awarii i przyzna 0 punktów. 3. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym  w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. 5.	W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na urządzenia
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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	4.2.6.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: W Części 1 i 3:   1)	CENA OFERTOWA – 60 pkt liczona wg wzoru:  Cof = Cmin / Cof bad x 60 pkt  gdzie: Cofbad – cena ofertowa brutto badanej oferty, Cmin– najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.  2)	Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii – 40 pkt, Punkty za kryterium „Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii” zostaną przyznane w następujący sposób: Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii a) Za zaoferowanie czasu usunięcia awarii do 4 godzin - Zamawiający przyzna 40 pkt. b) Za zaoferowanie czasu usunięcia awarii od 5 do 8 godzin - Zamawiający przyzna 30 pkt. c) Za zaoferowanie czasu usunięcia awarii od 9 do 12 godzin - Zamawiający przyzna 20 pkt. d) Za zaoferowanie czasu usunięcia awarii od 13 do 16 godzin - Zamawiający przyzna 10 pkt. e) Za zaoferowanie czasu usunięcia awarii od 17 do 24 godzin – zamawiający przyzna 0 pkt Wykonawca podaje czas usunięcia awarii w pełnych godzinach. Maksymalny czas usunięcia awarii wynosi 24 godzin. 2. Zamawiający informuje, że: W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie wartości dotyczącej ocenianego kryterium „Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii” lub “Gwarancji na urządzenia” Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji lub maksymalny czas usunięcia awarii i przyzna 0 punktów. 3. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym  w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. 5.	W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
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	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy składania podmiotowych środków dowodowych.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy składania podmiotowych środków dowodowych.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-24 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-24 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-22



