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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
cis.stat.gov.pl/zamowieniapubliczne/

Warszawa: Zakup usług transmisji danych i połączeń głosowych w sieci
GSM w celu realizacji badań statystycznych przez ankieterów
terenowych GUS. CISWAG.271.3.2016
Numer ogłoszenia: 99288  2016; data zamieszczenia: 21.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Informatyki Statystycznej , Al. Niepodległości 208, 00925 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 22 608 31 44, faks 22 825 15 22.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://cis.stat.gov.pl/zamowieniapubliczne/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn.
admin. rządowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług transmisji danych i połączeń
głosowych w sieci GSM w celu realizacji badań statystycznych przez ankieterów terenowych GUS. CIS
WAG.271.3.2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje
świadczenie usług telefonii komórkowej w zakresie połączeń głosowych i SMS oraz usługi transmisji danych
w technologii sieci pakietowej GPRS/EDGE/UMTS. Wymagania w zakresie warunków świadczenia usług
zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. W celu realizacji usług wykonawca
dostarczy 4 zestawy kart SIM  łącznie 3190 kart. Karty SIM wchodzące w skład poszczególnych zestawów
nie muszą być identyfikowane tymi samymi numerami MSISDN. Zestawy karty SIM dostarczone będą do
Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu, adres: ul. Planty 39/45, 26600 Radom, nie później niż
do dnia 16 maja 2016 r. Karty z zestawu nr 1 i 2 będą aktywne przez okres 12 miesięcy, przy czym limit
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czasu połączeń oraz transferu danych będzie różnych dla pierwszych dwóch oraz dziesięciu kolejnych
miesięcy świadczenia usług. Karty z zestawu nr 3 powinny być aktywne przez okres trzech miesięcy, a z
zestawu nr 4 przez okres dwóch miesięcy. Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania limitów oraz
czasu aktywności kart SIM dla poszczególnych zestawów wg. schematu określonego w Tabeli nr 1. zawartej
w Opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga przeniesienia do sieci Wykonawcy aktualnie
wykorzystywanych 985 numerów telefonicznych, należących obecnie do operatora Orange (ich wykaz w
postaci elektronicznej zostanie przekazany w dniu podpisania umowy). Numery te powinny być przypisane do
985 kart dostarczonych w ramach zestawu nr 1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na swój koszt
wszystkich formalnych czynności związanych z przeniesieniem tych numerów, w taki sposób, by numery te
były aktywne w sieci dotychczasowego operatora do dnia 31.05.2016 r. do godz. 24:00 oraz by stały się
aktywne w sieci Wykonawcy najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 1.06.2016 r.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.20.005.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego
w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1  4 ustawy Pzp.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego
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w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1  4 ustawy Pzp.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego
w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1  4 ustawy Pzp.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego
w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1  4 ustawy Pzp.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego
w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1  4 ustawy Pzp.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
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 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, 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 dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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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  70
2  Limit dostępnych usług dla pojedynczej karty SIM w okresie 1 miesiąca  30
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://cis.stat.gov.pl/zamowieniapubliczne/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Informatyki
Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00925 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2016
godzina 10:00, miejsce: Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00925 Warszawa, pok.
635, blok B, VI piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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