
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 234678-2015 z dnia 2015-09-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Katowicach, zwanego dalej WORD lub Zamawiającym. Usługi muszą mieć charakter powszechny i 

muszą być świadczone zgodnie z... 

Termin składania ofert: 2015-09-17  

Katowice: Świadczenie usługi telefonii komórkowej dla potrzeb 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach. 

Numer ogłoszenia: 254710 - 2015; data zamieszczenia: 29.09.2015 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 234678 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 

tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice, woj. 

śląskie, tel. 032 3593002, faks 032 3593001. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa osoba prawna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi telefonii komórkowej dla 

potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii 

komórkowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, zwanego dalej WORD lub 

Zamawiającym. Usługi muszą mieć charakter powszechny i muszą być świadczone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 

(Dz.U.2004 nr 171, poz.1800), drogą sieci radiowej. Zamawiający wymaga, aby usługa świadczona była w 

licencjonowanym paśmie radiowym, co Wykonawca potwierdzi decyzją w sprawie rezerwacji częstotliwości 

wydaną zgodnie z art. 114 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz pozwoleniem radiowym wydanym w 

oparciu o rezerwację częstotliwości, o którym mowa w art. 143 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Usługi 

telekomunikacyjne świadczone będą w okresie 24 miesięcy. Świadczona usługa telekomunikacyjna 
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zapewnić ma między innymi łączność głosową (połączenia wychodzące i przychodzące), tekstową (SMS), 

multimedialną (MMS, wideopołączenia) oraz dostęp do zasobów Internetu. Realizacja usługi odbywać się 

będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę aktywnych kart SIM w taryfach głosowych 

oraz w taryfach data. Rozpoczęcie świadczenia usług telefonicznych musi nastąpić w dniu zaprzestania 

świadczenia tej usługi przez obecnego operatora Zamawiającego. Termin wygaśnięcia umów wiążących 

Zamawiającego z obecnym operatorem przypada na dzień: 30.09.2015 r. Świadczenie usługi obejmuje 

między innymi następujące elementy: a)Zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej na poziomie 

umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych; b)Aktywowanie i przekazanie Zamawiającemu kart 

SIM telefonii komórkowej w ilościach określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia; c)

Dostarczenie Zamawiającemu fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ilościach określonych w 

niniejszym opisie przedmiotu zamówienia; d)Całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonej usługi 

w okresie trwania Umowy; e)Zapewnienie gwarancji i serwisu na dostarczony sprzęt. Ponadto 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował: a)Możliwość wykonywania połączeń do 

operatorów krajowych i zagranicznych sieci telekomunikacyjnych; b)Możliwość przyjmowania połączeń od 

operatorów krajowych i zagranicznych sieci telekomunikacyjnych; c)Zachowanie funkcjonującej u 

Zamawiającego numeracji telefonów komórkowych dotychczasowych operatorów - przeniesienie 

numeracji. Numery telefoniczne Wykonawca będzie zobowiązany przejąć do własnej sieci tak, aby możliwe 

było dalsze korzystanie z nich przez Zamawiającego. Świadczenie usługi dla tych numerów rozpocznie się 

z dniem ich przeniesienia oraz aktywacji w sieci Wykonawcy. Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji 

numeru przydzielonego przez dotychczasowego operatora zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z 

dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) i odpowiednimi rozporządzeniami; Wykaz numerów 

zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy; d)Umożliwienie wysyłania i odbierania 

wiadomości SMS/MMS w kraju niezależnie od operatora oraz dostęp do oferowanych przez Wykonawcę 

serwisów i usług na telefonach komórkowych; e)Świadczenie usług transmisji danych w sieci GSM we 

wszystkich standardach oferowanych przez Wykonawcę. 1.Liczba aktywacji Obecnie Zamawiający 

korzysta z usług telekomunikacyjnych dostarczanych przez Orange. Wymaganą liczbę aktywacji 

przedstawia poniższa tabela: Taryfa głosowa Taryfa data 141 8 W okresie trwania umowy Zamawiający 

przewiduje możliwość zwiększenia liczby głosowych kart SIM o 35 sztuk (docelowo do 176 sztuk łącznie). 

Aktywacja kolejnych numerów będzie następowała sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

W przypadku zwiększania liczby aktywacji obowiązują zapisy niniejszego SIWZ, umowy oraz formularza 

cenowego, w szczególności jednolity termin zakończenia ważności umowy. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.20.00-5, 64.20.00.00-8, 32.25.00.00-0. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 332990,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty: 172539,57  

Oferta z najniższą ceną: 172539,57 / Oferta z najwyższą ceną: 172539,57  

Waluta: PLN . 
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