
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.aotm.gov.pl

Warszawa: Świadczenie usług mobilnego dost ępu do sieci Internet wraz z

dostaw ą nowych modemów na rzecz Agencji Oceny Technologii

Medycznych - sprawa 6/2013

Numer ogłoszenia: 118567 - 2013; data zamieszczenia : 20.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Agencja Oceny Technologii Medycznych , ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj.

mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci

Internet wraz z dostawą nowych modemów na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych - sprawa 6/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet dla 14 numerów abonenckich wraz z dostawą 14 nowych

modemów oraz kart SIM.

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.

1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienie uzupełniające może zostać realizowane w sytuacji wyczerpania kwoty umowy

podstawowej przed terminem upłynięcia okresu obowiązywania umowy. Zamówienie uzupełniające zostanie

udzielone na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do 50 % wartości zamówienia

podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 64.21.20.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w

sytuacji kiedy wykaże, że posiada uprawnienia do świadczeń usług telekomunikacyjnych. Zamawiający

dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o

kompletność i prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający i zostanie

dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i

dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności, a także, czy

informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego w tym zakresie zgodności

ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki

wykonawca spełnił.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz kiedy

wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonuje główną usługę przez którą zamawiający będzie rozumiał, co najmniej 1

zamówienie polegające na świadczeniu usługi mobilnego dostępu do sieci Internet o wartości min.

10.000,00 zł brutto. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w

postępowaniu w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda

Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia.

Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich

aktualności, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego

w tym zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać

jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w
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oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający i

zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia

i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności, a także,

czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego w tym zakresie

zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w

warunki wykonawca spełnił.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w

oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający i

zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia

i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności, a także,

czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego w tym zakresie

zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w

warunki wykonawca spełnił.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w

oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający i

zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia

i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności, a także,

czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego w tym zakresie

zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w

warunki wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
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lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80

2 - Parametry techniczne modemów - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1) zmiana ceny miesięcznego abonamentu stanowiącego przedmiot zamówienia, w przypadku wprowadzenia innej
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stawki podatku od towarów i usług (VAT) przepisami prawa powszechnie obowiązującego W przypadku zmiany, o

której jest mowa w zdaniu pierwszym zmianie ulegnie całkowita wartości umowy określona w § 2 ust. 1 o nowo

wprowadzoną stawkę podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT)

wprowadzona przepisami prawa powszechnie obowiązującego obciąży Zamawiającego. Zmiana wartości Umowy

o której jest mowa w § 2 ust. 1 ustalona zostanie na podstawie formuły obliczeniowej określonej w załączniku nr 3

do Umowy przy uwzględnieniu nowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) ; 2) w przypadku wprowadzenia

przez Wykonawcę w trakcie trwania Umowy nowych rozwiązań abonamentowych lub technologicznych (np.

zwiększenia transferu połączeń), a Wykonawca zaoferuje dostęp do nich Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że

nowe rozwiązania abonamentowe lub technologiczne muszą być tożsame z przedmiotem zamówienia, nie mogą

być gorsze niż wynikające z Umowy oraz nie mogą powodować zmian Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego,

w szczególności nie mogą powodować wzrostu wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 3) zmiana terminu

rozpoczęcia świadczenia usług będących przedmiotem Umowy w związku z zaistnieniem sytuacji której nie można

było wcześniej przewidzieć; 4) wydłużenia terminu obowiązywania Umowy w przypadku nie wykorzystania całej

kwoty brutto na jaką została zawarta Umowa; 5) zmniejszenia liczby aktywnych abonamentów z proporcjonalnym

zmniejszeniem wartości brutto Umowy (max. o 4 abonamenty - w sytuacji podyktowanej brakiem zapotrzebowania

na pierwotną ich liczbę) ; 6) zwiększenie miesięcznego limitu danych bez zmiany całkowitej wartości brutto

Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.aotm.gov.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Agencja Oceny Technologii

Medycznych, ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa (Biuro Prezesa po. 006).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  28.06.2013

godzina 09:00, miejsce: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa -

sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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