Procedura wyboru Wykonawcy na świadczenie usług telefonii komórkowej
i mobilnego dostępu do internetu.
I. Informacja o Zamawiających.
W niniejszej procedurze uczestniczą dwa podmioty, będące Zamawiającym w rozumieniu
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62 – 504 Konin,
- „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 51, 61-734 Poznań.
Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznaniu – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000385647, NIP 7831671893, Kapitał zakładowy: 3.200.000 PLN.
„Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. (dalej jako Spółka), działając we własnym imieniu oraz
na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, w oparciu o udzielone
pełnomocnictwo, jest podmiotem upoważnionym do przeprowadzenia niniejszej procedury.
Udzielone pełnomocnictwo nie obejmuje czynności:
- zatwierdzenia wyboru Wykonawcy,
- podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
II. Procedura wyboru Wykonawcy.
Podstawa prawna procedury: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Procedura wyboru Wykonawcy składa się z dwóch etapów:
W pierwszym etapie uczestnicy biorący udział w procedurze (Spółka i potencjalni
Wykonawcy) prowadzą negocjacje w celu ustalenia koniecznych elementów umowy
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w tym przede wszystkim doprecyzowują opis
przedmiotu zamówienia, określony w punkcie III niniejszej procedury:
Miejsce i termin prowadzonych negocjacji:
Negocjacje prowadzone będą w siedzibie Spółki, przy ul. Nowowiejskiego 51, 61-734
Poznań – budynek Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu, pok. 13 – I piętro lub pok. 18
II piętro.
Terminy i godziny prowadzenia negocjacji: 11 kwietnia 2013 r. od godz. 10:00 do 15:00.
Czas spotkania negocjacyjnego: około 1 godziny.
O godzinie rozpoczęcia spotkania negocjacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia można dokonać na adres mailowy: biuro@szpitalewielkopolski.pl
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
- nazwę Wykonawcy,
- imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę w trakcie negocjacji,
- dane kontaktowe osoby reprezentującej Wykonawcę: nr telefonu i adres mailowy.
Spółka w informacji zwrotnej poinformuje osobę reprezentującą Wykonawcę o terminie
spotkania negocjacyjnego.
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Warunki udziału w procedurze:


mailowe zgłoszenie udziału w negocjacjach,

W dniu, w którym odbędą się negocjacje osoba występujące po stronie Wykonawcy
(operatora) winna przedstawić:






pełnomocnictwo osoby reprezentującej Wykonawcę do udziału w negocjacjach i
podpisania oferty w drugim etapie postępowania, w formie oryginału lub notarialnie
poświadczone,
zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wydawane
na podstawie art. 10 albo art. 224 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (DZ.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) oraz art. 64 i nast. Ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r., Nr 155,
poz. 1095 ze zm.), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
negocjacji, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę,
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu negocjacji, w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
ofertę wstępną, zawierającą dane dotyczące przedmiotu negocjacji, w tym proponowane
przez Wykonawcę rozwiązania, tj. propozycje taryf w oferowanych abonamentach, cenę
połączenia za 1 minutę po przekroczeniu limitu minut w abonamencie oraz cenę transferu
danych po przekroczeniu limitu 5GB, ceną proponowanych modeli aparatów
telefonicznych i modemów usb wraz z akcesoriami i krótkim opisem technicznym.
Oferta wstępna może zawierać rozwiązania wariantowe, tzn. inne niż zaproponowane
przez Zamawiającego.

Warunki udziału w procedurze zostaną zweryfikowane przez Spółkę przed rozpoczęciem
negocjacji.
W przedmiotowej procedurze nie przewiduje się formuły wzywającej potencjalnego Wykonawcę
do uzupełnienia dokumentów. Brak, któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów lub ich
wady formalne skutkują wykluczeniem Wykonawcy, zarówno z pierwszego, jak i drugiego etapu
procedury.

W drugim etapie negocjacji – Wykonawcy składają oferty na realizację przedmiotu
zamówienia. Zakres oferty oraz termin jej złożenia zostanie określony przez Spółkę po
zakończeniu pierwszego etapu negocjacji i zamieszczony na stronie internetowej Spółki:
http://www.szpitalewielkopolski.pl/
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
komórkowej i mobilnego dostępu do internetu dla:
1) 35 istniejących telefonicznych numerów abonenckich, które zostaną przeniesione do sieci
operatorskiej Wykonawcy, po zakończeniu dotychczasowych umów,
2) 5 modemowych numerów abonenckich, w tym 3 po zakończeniu dotychczasowych
umów, oraz minimalnym przesyłem danych 5GB/miesięcznie ,
w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy wraz z dostawą:
 35 fabrycznie nowych komórkowych aparatów telefonicznych z aktywnymi i
skonfigurowanymi kartami SIM przystosowanymi do sieci na terenie całej Polski, ze
standardowym wyposażeniem (bateria, ładowarka, instrukcja obsługi w języku polskim),
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5 fabrycznie nowych modemów usb z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM,
umożliwiających przesył danych w technologii GPRS, EDGE, HSDPA, HSDPA

Uwaga: Wykonawca w ofercie wstępnej powinien przewidzieć dodatkowe 2 warianty:
 świadczenie usług telefonii komórkowej, przy zachowaniu 30 istniejących aparatów
telefonicznych i 5 nowych aparatach telefonicznych,
 świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu
w przewidzianym wyżej zakresie ale przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zestawienie danych dotyczących istniejących telefonicznych numerów abonenckich oraz
abonenckich numerów modemowych zawiera poniższa tabela:

Lp.

Informacje dotyczące liczby umów abonenckich:
telefony (t) / modemy (m)
Ilość w
Okres obowiązywania umowy
sztukach
umowy na czas nieokreślony –
30 (t)
z miesięcznym okresem wypowiedzenia

Nazwa Zamawiającego

1.

Wojewódzki Szpital Zespolony w
Koninie

2.

„Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

2 (t)
1 (t)
1 (t)
1 (t)
3 (m)

22.06.2013 r.
30.06.2013 r.
18.07.2013 r.
umowa na czas nieokreślony –
z miesięcznym okresem wypowiedzenia
umowy na czas nieokreślony –
z miesięcznym okresem wypowiedzenia

Zestawienie nr telefonicznych zostanie przekazane Wykonawcy po zakończeniu drugiego etapu
procedury pod warunkiem jego wyboru.
Wymagania w zakresie abonamentów:
Wszystkie abonamenty mają mieć postać tzw. pakietów złotówkowych. W ofercie wstępnej
można przedstawić rozwiązanie wariantowe w stosunku do pakietów złotówkowych. Wymaga się,
by opłaty z tytułu abonamentu były zawarte w jednej, równej, miesięcznej opłacie, nie
podlegającej w trakcie trwania umowy wzrostowi oraz zawierały się w dwóch odrębnych
fakturach dla poszczególnych Zamawiających.
Minimalne wymagania w odniesieniu do oferowanych przez Wykonawcę abonamentów
przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Nazwa abonamentu

1.

Taryfa 1

2.

Taryfa 2
Taryfa 2
tzw. bramka GSM
Taryfa 3
Taryfa 4 –
bezprzewodowy
internet

3.
3.
4.

Liczba minut
w abonamencie/ Limit transferu
danych
w ujęciu jednego miesiąca

min. 700

Podział nowych abonamentów na
poszczególnych Zamawiających w
sztukach
Wojewódzki Szpital
„Szpitale
Zespolony w
Wielkopolski”
Koninie
sp. z o.o.

2

bez limitu

2

bez limitu

3

min. 150

25

3

min. 5GB

2

3

3

Usługi dodatkowe świadczone przez Wykonawcę w ramach ceny abonamentu:
a) jednostkowa taryfikacja połączeń głosowych bez opłaty za inicjację połączeń w kraju,
b) określenie jednej stawki:
 za minutę połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych poza
limity określone w taryfie,
 za 100 KB transmisji danych poza limit określony w taryfie,
c) abonament (pakiet złotówkowy) wymienny na połączenia głosowe, SMS, MMS,
przesył danych oraz roaming,
d) przenoszenie niewykorzystanych minut w ramach kwoty abonamentu (pakiet
złotówkowy) na kolejne okresy rozliczeniowe oraz ich kumulowanie w okresie nie
krótszym niż 3 okresy rozliczeniowe (okres rozliczeniowy = 1 miesiąc kalendarzowy),
e) bezpłatne przekazywanie bilingów w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
na żądanie poszczególnych Zamawiających,
f) utworzenie sieci firmowych dla poszczególnych Zamawiających z możliwością
bezpłatnych i nielimitowanych rozmów pomiędzy uczestnikami sieci,
g) możliwość zmiany abonenta – cesja w trakcie trwania umowy,
h) możliwość sprawdzania bez opłat stanu własnego rachunku przez użytkownika
telefonu komórkowego,
i) bezpłatne zarządzanie usługami dodatkowymi na kartach SIM:
- poczta głosowa na terenie całego kraju,
- możliwość przekierowania rozmów na inne telefony w sieci i na telefony
stacjonarne,
- usługa zastrzeżenia numeru CLIR,
- identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP,
- zawieszanie połączeń,
- dezaktywacja kart na wypadek kradzieży,
- wydawanie duplikatów kart SIM,
- ponowne włączanie kart SIM,
- blokada połączeń z numerami specjalnymi,
- aktywacja roamingu.
IV. Dodatkowe informacje.
Informacje i pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail:
biuro@szpitalewielkopolski.pl lub kontaktować się telefonicznie pod nr 61/855 35 10.
Zastrzega się możliwość:
 modyfikacji przedmiotu zamówienia,
 zmiany terminów w zakresie prowadzenia poszczególnych etapów procedury,
 zawieszenia lub zakończenia procedury bez jej rozstrzygania i jej powtórzenia w
dowolnym czasie.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowej procedury będą zamieszczane na stronie
internetowej:
http://www.szpitalewielkopolski.pl/
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