
Warszawa: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii 

stacjonarnej 

Numer ogłoszenia: 131819 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy , Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, 

tel. 22 692 06 09, faks 22 692 07 41. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.narodowy.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

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

telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług 

telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej. 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej w sposób ciągły 

dla Teatru Narodowego oraz Teatru Wielkiego Opery Narodowej w zakresie połączeń 

wychodzących oraz przychodzących z wykorzystaniem istniejącej wewnętrznej infrastruktury. a) 

Zamawiający wymaga dedykowanych redundantnych łączy telekomunikacyjnych takich jak: łącza 

światłowodowe, radiolinie pracujące w koncesjonowanym paśmie, łącza internetowe, b) 

Zamawiający nie wyraża zgody na świadczenie usług w technologii: radiolinii pracującej w paśmie 

otwartym, bramki GSM. 2 Informacje na temat infrastruktury i obecnie świadczonych usług 

telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej na rzecz Zamawiającego: a) Obecnym dostawcą usług 

telekomunikacyjnych jest firma LoVo S.A. Umowa na świadczenie usług w zakresie telefonii 

stacjonarnej zawarta jest na czas określony i wygasa z dniem 30.09.2014 o godz. 24:00, b) 

Zamawiający posiada centralę telefoniczną dla 1000 NN, z obsługą dwóch łączy PRA 30 B+D (w 



tym jedno rezerwowe), oraz 22 linii telefonicznych(obsługiwane przez trakt cyfrowy). Numery linii 

telefonicznych: 826 50 18, 826 32 85, 826 50 16, 826 32 87, 826 32 88, 826 74 29, 826 52 13, 826 

74 20, 826 51 16, 826 50 19, 826 74 28, 826 32 84, 826 32 89, 826 16 20, 826 50 14, 826 50 10, 

826 50 11, 826 32 80, 826 32 81, 826 11 39, 826 32 83, 826 50 15 - Wymienione powyżej linie 

telefoniczne nie generują ruchu wychodzącego a jedynie przychodzący, c) Średni szacowany czas 

połączeń wykonywanych miesięcznie przez Zamawiającego w okresie ostatnich 12 miesięcy, 

podane ilości minut należy traktować szacunkowo i nie stanowi to zobowiązania Zamawiającego do 

utrzymania podobnej wysokości ruchu w czasie realizacji umowy: połączenia strefowe - 10 500 

min., połączenia międzystrefowe - 3 730 min., połączenia międzynarodowe w obszarze UE, USA - 

170 min., połączenia międzynarodowe w obszarze KANADY - 10 min., połączenia międzynarodowe 

poza obszar UE, USA, KANADY - 20 min., połączenie do krajowych sieci komórkowych - 12 700 

min., połączenie do sieci komórkowych w obszarze UE, USA - 130 min., połączenie do sieci 

komórkowych w obszarze KANADY - 8 min., połączenie do sieci komórkowych poza obszar UE, 

USA, KANADY - 60 min., połączenia krajowe na numery Serwisów Specjalnych 800/801- 210 min. 

3. Zamawiający zaleca aby Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę w prowadzonym postępowaniu, 

dokonali wizji lokalnej w Teatrze Narodowym w celu zapoznania z istniejącą infrastrukturą i 

sprawdzenia ewentualnych możliwościami technicznych wykonania łączy telekomunikacyjnych. 

Wizja lokalna będzie możliwa w terminie uzgodnionym z Tomaszem Kruczkowskim tel. 22 69 20 

821.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-8. 

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: Zakończenie: 30.09.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający wymaga wykazania wykonania usług telekomunikacyjnych w telefonii 

stacjonarnej z ostatnich 24 miesięcy potwierdzający świadczenie minimum 2 usług 

opartych o łącza ISDN B+D dla nie mniej niż DDI 500 NN. Do oferty należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające należyte świadczenie ww. usług. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

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: 

 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 lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia; 



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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) Referencje poświadczające należyte wykonanie usług - potwierdzające wykonanie usług 

telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej z ostatnich 24 miesięcy potwierdzający świadczenie 

minimum 2 usług opartych o łącza ISDN B+D dla nie mniej niż DDI 500 NN, 2) Oświadczenie, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) 

Zobowiązanie do zawarcia Umowy uwzględniającej postanowienia sformułowane w SIWZ. 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.narodowy.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Narodowy, 

Plac Teatralny 3, 00 - 077 Warszawa. Kancelaria Teatru, pokój 1.27b (wejście A od strony ul. 

Wierzbowej 2). Na pisemny wniosek Zamawiający prześle SIWZ na wskazany adres. 

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

03.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00 - 077 Warszawa. 

Kancelaria Teatru, pokój 1.27b (wejście A od strony ul. Wierzbowej 2). 

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 

 

 


