
Warszawa: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii 

stacjonarnej na rzecz Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu 

Badawczego w: Warszawie przy ul Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa 

Dolina 15 i Wrocławiu przy ul Swojczyckiej 38 

Numer ogłoszenia: 41299 - 2010; data zamieszczenia: 25.02.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy , ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, 

woj. mazowieckie, tel. 022 5128100, faks 022 5128625. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci 

telefonii stacjonarnej na rzecz Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w: Warszawie przy ul 

Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15 i Wrocławiu przy ul Swojczyckiej 38. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Instytutu Łączności - 

Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. 2. Usługi muszą mieć charakter 

powszechny, muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 16 lipca 2004r - 

Prawo Telekomunikacyjne Dz.U.2004r Nr 171, poz.1800 z późn. zm.po sieci kablowej z wykorzystaniem 

istniejącej wewnętrznej sieci telefonicznej. 3. Zakres świadczeń będzie obejmował usługi telekomunikacyjne w 

sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu Badawczego w: 3.1 Warszawie 

przy ul Szachowej 1 3.1.1 Udostępnienie przez Wykonawcę: a. 2 łączy typu PRA 30B+D współpracujących przy 

zastosowaniu sygnalizacji DSS1 w konfiguracji punkt - punkt dla centrali cyfrowej HICOM 300E firmy Siemens o 

pojemności 600 NN z siecią publiczną, b. 1 linii analogowych, które powinny posiadać dwa rodzaje sygnalizacji 

dekadową i wieloczęstotliwościową, a także możliwość prezentacji numeru i przesyłać impulsy zliczające 16kHz. 

c. 2 linii ISDN, d. 1 linii ISDN DSL 1000 3.1.2 Połączenia a. lokalne i strefowe -średni miesięczny szacunkowy 

czas trwania połączeń wynosi - 14500 minut, b. do sieci komórkowych-średni miesięczny szacunkowy czas 

trwania połączeń wynosi - 2500 minut, c. międzystrefowe -średni miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń 

wynosi - 2500 minut, d. międzynarodowe do krajów UE -średni miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń 

wynosi - 130 minut, e. międzynarodowe do pozostałych krajów -średni miesięczny szacunkowy czas trwania 



połączeń wynosi - 70 minut, f. ulgowa infolinia 0-801 - średni miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń 

wynosi - 300 minut g. biuro numerów-średni miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 30 minut, h. 

bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone 

min:112;999;998;997;994;992;991;986;984;985. i. na bezpłatną linię 0-800 j. do Internetu - średni miesięczny 

szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 350 minut 3.2 Gdańsku przy ul. Jaśkowej Doliny 15, 3.2.1 

Udostępnienie przez Wykonawcę 5 łączy analogowych w tym: a. 2 łącza centralowe typu PABX dwukierunkowe 

do podłączenia z siecią publiczną centrali telefonicznej cyfrowej ty-pu SIGMA - 0/20 o 20 numerach 

wewnętrznych, b. 3 łącza z centrali miejskiej gdańskiej dwukierunkowe 3.2.2 Połączenia: a. lokalne i strefowe -

średni miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 2700 minut, b. do sieci komórkowych-średni 

miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 300 minut, c. międzystrefowe-średni miesięczny 

szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 1500 minut, d. międzynarodowe do krajów UE- średni miesięczny 

szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 40 minut, e. międzynarodowe do pozostałych krajów -średni 

miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 20 minut, f. do ulgowej infolinia 0-801 - średni 

miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 30 minut, g. do biura numerów -średni miesięczny 

szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 60 minut, h. bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia 

pomocy posiadających numery skrócone min:112;999;998;997;994;992;991;986;984;985, i. na bezpłatną linię 0-

800, j. do Internetu - średni miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 60 minut, 3.3. Wrocławiu 

przy ul Swojczyckiej 38, 3.3.1 Udostępnienie przez Wykonawcę: a. 6 łączy dwukierunkowych ISDN 2B + D z 

zakresem 60 numerów DDI do podłączenia z siecią publiczną cyfrowej centrali telefonicznej SLICAN ISDN CCA 

2720.2. b. 6 linii ISDN, c. 1 linia ISDN DSL 2000 3.3.2 Połączenia: b. lokalne i strefowe -średni miesięczny 

szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 1500 minut, c. do sieci komórkowych-średni miesięczny szacunkowy 

czas trwania połączeń wynosi - 750 minut, d. międzystrefowe-średni miesięczny szacunkowy czas trwania 

połączeń wynosi - 750 minut, e. międzynarodowe do krajów UE- średni miesięczny szacunkowy czas trwania 

połączeń wynosi - 30 minut, f. międzynarodowe do pozostałych krajów -średni miesięczny szacunkowy czas 

trwania połączeń wynosi - 20 minut, g. do ulgowej infolinia 0-801 - średni miesięczny szacunkowy czas trwania 

połączeń wynosi - 30 minut, h. do biura numerów -średni miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 

30 minut, i. bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone 

min:112;999;998;997;994;992;991;986;984;985, j. na bezpłatną linię 0-800, k. do Internetu - średni miesięczny 

szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 60 minut, Podany czas trwania połączeń ma charakter szacunkowy. 

Rzeczywisty czas trwania połączeń może być inny i w takim przypadku nie będzie to miało wpływu na 

jednostkowy koszt połączeń. 4. Usługi świadczone dla wszystkich lokalizacji Zamawiającego powinny 

obejmować: a. sekundowe naliczanie czasu realizowanych rozmów telefonicznych, b. prezentacje numerów, c. 

bezpłatną blokadę połączeń 070,0400,0300, d. automatyczny wybór prefiksu operatora, e. taryfikowanie 

połączeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Instytutu Łączności w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu w 

cenie połączeń lokalnych i strefowych. f. podłączenie linii bez powodowania przerw w pracy, g. 24-godzinny 

dostęp do serwisu, h. bezpłatne billingi na życzenie Zamawiającego, 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

pozostawienia posiadanych 23 numerów telefonicznych bez zmian w tym 5 numerów w Warszawie i 5 numerów 

w Gdańsku oraz 13 numerów we Wrocławiu patrz. Załącznik nr. 4. W przypadku zmiany operatora koszty i prace 



związane z przeniesieniem posiadanych numerów i ewentualnym przeprogramowaniem oraz podłączeniem 

centrali HICOOM 300E w Warszawie, centrali SIGMA-0/20 w Gdańsku oraz centrali SLICAN ISDN CCA 2720.2 

we Wrocławiu w całości pokrywa Wykonawca.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.20.00.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 

o Warunek ten będzie uznany za spełniony, jezeli wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności oraz na potwierdzenie spełnienia tego warunku 

załączy do oferty zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym 

mowa w art 11 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie 

metodą spełnia/nie spełnia 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie 

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie metodą spełnia/nie spełnia 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym. Ocena spełnienie tego warunku zostanie dokonana metoda spełnia/nie 

spełnia 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek tem będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku 

zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia 

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• 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  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 



lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

bip.itl.waw.pl/bip/przetargi 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Łączności -PIB ul. 

Szachowa 1, 04-894 Warszawa pok.138. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2010 

godzina 10:00, miejsce: Instytut Łączności- PIB ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, pok. 146 - recepcja w 

budynku głównym. 

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 

 
 


