Warszawa, dnia 18.09.2015 r.
ZATWIERDZAM

Zbigniew Zieliński
Dyrektor Działu
Administracyjno-Gospodarczego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)

na
Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą
aparatów telefonicznych oraz przenośnych modemów/routerów wi-fi.

Oznaczenie sprawy: 33/15/PN

Strona 1 z 61

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1.

adres:
NARODOWE CENTRUM

Osoba upoważniona do kontaktów :

BADAŃ I ROZWOJU

Edwin Tomaszewski

w WARSZAWIE

przetargi@ncbr.gov.pl

ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa

fax: + 48 22 39 07 199

www.ncbr.gov.pl
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013
r. poz. 907, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp lub uPzp.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej (w tym
połączenia

w

ramach

roamingu),

na

rzecz

Zamawiającego,

obejmujących

w szczególności:
3.1.1 krajowe połączenia głosowe do wszystkich sieci telefonii komórkowych,
3.1.2. połączenia międzynarodowe do sieci telefonii komórkowej,
3.1.3. połączenia międzynarodowe do sieci telefonii stacjonarnej,
3.1.4.bezpłatne, krajowe połączenia głosowe w sieci i na stacjonarne oraz bezpłatne
krajowe SMS i MMS w sieci,
3.1.5. wysyłanie wiadomości SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci telefonii
komórkowych na terenie Rzeczy pospolitej Polskiej oraz za granicą,
3.1.6. pobieranie/wysyłanie danych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za
granicą,
3.1.7. bezpłatne odsłuchiwanie poczty głosowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z zakupem i dostawą
modemów.
3.2. Zamawiający określa wysokość miesięcznego abonamentu (zwanego dalej
budżetem) na kwotę 15 500,00 zł brutto.
3.3. Wysokość abonamentu wynika z założeń, które przyjął Zamawiający i zostały one
przedstawione w poniższych tabelach nr. 1, 2 i 3.
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Tabela 1

Grupy

Typ Grupy

Minimalna ilość aktywacji

Założenia do kontraktu
grupa
grupa I
grupa III
II
Połączenia
Internet w technologii
głosowe z
LTE/HSPA+/EDGE/GP
możliwością
RS (karta sim wraz z
korzystania z
Internetu w
przenośnym
technologii
modemem/routerem
LTE/HSPA+/EDGE/
wi-fi)
GPRS

grupa IV
Internet w
technologii
LTE/HSPA+/EDG
E/GPRS (tylko
karta sim)

70

120

30

70

400

200

0

0

8

4

15

15

iloczyn (aktywacji x ilość minut)

28000

24000

0

0

iloczyn (aktywacji x ilość GB)

560

480

450

1050

Miesięczna minimalna ilość SMS

100

50

iloczyn (sms x ilość aktywacji)

7000

6000

Miesięczna minimalna ilość MMS

20

10

iloczyn (mms x ilość aktywacji)

1400

1200

Miesięczna minimalna ilości minut
do wykorzystania do innych sieci
Miesięczna minimalna ilość GB

Tabela 2
Do wykorzystania suma
minut
52000
sms
13000
mms
2600
suma GB
2540
Tabela 3
Przewidywana wartość przypisana do danej grupy w przypadku
dodatkowych aktywacji (brutto)
Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
100,00 zł
50,00 zł
35,00 zł
25,00 zł
Iloczyn ilości aktywacji i wartości dla danej grupy
Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
7000
6000
1050
1750
Wysokość abonamentu w zaokrągleniu do góry do 0,5 tyś zł
brutto - 15 500 zł
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Zamawiający informuje, iż dotychczas usługi będące przedmiotem zamówienia świadczone
były w dwóch rodzajach abonamentów
1. dla 66 abonentów w grupie I
2. dla 117 abonentów. w grupie II
Faktyczna dotychczasowa średniomiesięczna ilość połączeń została przedstawiona w tabeli
poniżej.
ŚREDNIE ZUŻYCIE NA NUMERACH WYNIKAJĄCE Z UMOWY NR 75/12/PN NA
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Z TRZECH OSTATNICH
MIESIĘCY
Obecne średnie miesięczne
zużycie na numerach
określonych jako grupa
pierwsza

ilość

j.m.

Obecne średnie miesięczne zużycie
na numerach określonych jako
grupa druga

ilość

j.m.

Gprs kraj

102927008

KB

Gprs kraj

53828432

KB

Gprs roaming

1328424

KB

Gprs roaming

35195

KB

MMS

425

szt.

MMS

149

szt.

Połączenia w Orange

2890

min.

Połączenia w Orange

3230

min.

Połączenia do innych GSM

7149

min.

Połączenia do innych GSM

3920

min.

Połączenia międzynarodowe

82

min.

Połączenia międzynarodowe

5

min.

Połączenia na stacjonarne

1298

min.

Połączenia na stacjonarne

1224

min.

Roaming przychodzący

132

min.

Roaming przychodzący

55

min.

Roaming wychodzący

227

min.

Roaming wychodzący

84

min.

SMS do Orange

2447

szt.

SMS do Orange

822

szt.

SMS do innych GSM

2755

szt.

SMS do innych GSM

1044

szt.

SMS międzynarodowy

30

szt.

SMS międzynarodowy

2

szt.

SMS roaming

280

szt.

SMS roaming

31

szt.

3.4. Wysokość abonamentu określona w pkt. 3.2 SIWZ jest kwotą, która będzie
pomniejszana o koszty założonych ilości GB* (iloczyn 2092 GB i stawki za 1 GB
podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym) bez względu na to czy zostały
one wykorzystane oraz koszt wszystkich usług powstałych w trakcie danego miesiąca
abonamentowego (m.in. koszty połączeń głosowych krajowych jak i zagranicznych,
koszty smsów do innych sieci zarówno krajowych i zagranicznych koszty mmsów do
innych sieci krajowych i zagranicznych, koszty transmisji danych opłat roamingowych,
*

Wykonawca może zaoferować dodatkową wielkość pakietu transferu danych przez co uzyska większą liczbę
punktów w kryterium oceny ofert wskazanym w pkt. 16.1.2 SIWZ, jednak Wykonawca zwiększając wielkości
pakietu transferu danych ponad wymagane minimum (tj. 15 GB) nie uzyska większej ilości punktów w
kryterium nr 1 – ceny oferty (tj. będzie to usługa dodatkowa, nie zwiększająca wynagrodzenia Wykonawcy).
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zgodnie z pkt 3.5. Koszty pakietów transmisji danych opłat roamingowych dla 1 GB w
strefie „Świat” w przypadku aktywacji przez Zamawiającego będą zwiększały wartość
abonamentu o stawkę podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
3.5. Wysokość stawek za połączenia głosowe, sms, mms, transmisji danych zostaną
określone przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca ponadto określi w ofercie koszt
pakietu 1 GB transmisji danych opłat roamingowych dla:
1) strefy „świat” - obejmującej kraje nie będące krajami członkowskimi Unii
Europejskiej (m. in. USA, Kanada, Izrael, kraje Azji i Afryki itd.)
Zamawiający szacuje, że ilość poleceń aktywacji pakietów roamingu dla strefy świat
po 1 GB nie przekroczy 20 szt. miesięcznie.
Pozostałe usługi nie określone w Formularzu ofertowym będą zgodne z cennikiem
Wykonawcy dla najwyższego planu taryfowego dla grupy biznes.
3.6. Po wykorzystaniu kwoty określonej w pkt 3.2 SIWZ koszty połączeń będą naliczane
zgodnie z kosztami określonymi w Formularzu ofertowym, pozostałe usługi nie
określone w Formularzu ofertowym zgodnie z cennikiem Wykonawcy dla najwyższego
planu taryfowego dla grupy biznes.
3.7. Zamawiający nie przewiduje przypisania określonej ilości minut/złotówek

do

poszczególnych grup.
3.8. Każda aktywna karta SIM ma mieć równy dostęp do budżetu, z wyjątkiem transmisji
danych. Przykładowo jedna karta SIM zakupiona wraz z telefonem w danym miesiącu
abonamentowym może wykorzystać 1000 minut na połączenia do innej sieci
komórkowej, ale tylko tyle GB ile przypisane jest do danej aktywacji. Po
wykorzystaniu danej ilości GB ile przypisane jest do danej aktywacji dodatkowe koszty
nie będą naliczane, dopuszczalny jest niewielki spadek prędkości danych.
3.9. Nie wykorzystana kwota abonamentu (budżetu) przechodzić będzie na kolejny okres
rozliczeniowy (okres miesięczny) i będzie wykorzystana w pierwszej kolejności, z
wyjątkiem ilości GB przysługującej w danym miesiącu, które nie przechodzą na
kolejny okres.
3.10. Wykonawca w trakcie trwania umowy na żądanie Zamawiającego dołączy do umowy
kolejne karty SIM (przypisane do odpowiedniej grupy określonej w Tabeli nr 1) na
okres odpowiednio krótszy zgodny z końcem trwania umowy.
3.11. Wysokość abonamentu budżetu zostanie powiększona o kwotę, do której zostanie
przypisana dana aktywacja zgodnie z wartościami określonym w Tabeli nr 3.
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3.12. Przedmiotem zamówienia jest również dostawa urządzeń, które obsługują
technologię LTE:
3.12.1.

140 szt. telefonów (w tym 70 szt. podczas wymiany urządzeń po 18
miesiącach trwania umowy), typu A dla abonentów dla grupy I, (z
zastrzeżeniem możliwości wyboru telefonów również z grupy B)

3.12.2.

240 szt. telefonów (w tym 120 szt. podczas wymiany urządzeń po 18

miesiącach trwania umowy) typu B dla abonentów z grupy II,
3.12.3.

30 szt. przenośnych modemów/routerów wi-fi dla abonentów z grupy III

3.13. Wykonawca dokona wymiany urządzeń typu A i B (dla abonentów z grupy I i II) po
18 miesiącach trwania umowy. W takim przypadku do faktury za dany miesiąc,
obejmującej koszt abonamentu, o którym mowa w pkt 3.2. zostanie dodana wartość
wynikającą z ilości telefonów i ich cen zgodnie ze stawkami dla aparatów typu A i B
określonymi przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Zamawiający dopuszcza
możliwość wystawienia odrębnej faktury za dostarczony sprzęt (zamiast faktury
obejmującej koszt abonamentu oraz wartość telefonów). Koszty wymiany telefonów
nie są rozliczane z budżetu, o którym mowa w pkt 3.2. SIWZ.
3.14. Wymiana przenośnych modemów w grupie III nastąpi tylko w przypadku
uszkodzenia modemu, po stawce określonej przez Wykonawcę w ofercie i zostanie
rozliczona z budżetu na dany okres rozliczeniowy.
3.15. Wykonawca zapewni przeniesienie do własnej sieci (przeniesienie na nowe karty
SIM) dotychczasowych 183 numerów telefonicznych Zamawiającego, używanych u
obecnego operatora, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16
grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach
telefonicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1670) z uwzględnieniem § 10 ust. 8 pkt 1 (przerwa
w świadczeniu usług w momencie przenoszenia numerów do nowego operatora może
występować w okresie maksymalnie 3 godzin (tj. w godzinach 00:00 a 03:00 w nocy),
Zamawiający określi jednodniowy termin przeniesienia numerów z 20 dniowym
wyprzedzeniem.
3.16. Zamawiający przewiduje zakup nowych aktywacji (ponad ilości określone w pkt.
3.14.) wraz z przypisanymi urządzeniami do danej grupy po cenach określonych
w Formularzu oferty. Zakup dodatkowych aktywacji (poza określonym w Opisie
przedmiotu zamówienia minimum) nie przekroczy aktualnego stanu zatrudnienia (na
dzień zakupu dodatkowych aktywacji) u Zamawiającego. Na dzień wszczęcia
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postępowania stan ten wynosi 321. Dla dodatkowych aktywacji decyzję o wymianie
telefonów po okresie 18 miesięcy podejmie Zamawiający. Rozliczenia na koniec
obowiązywania umowy będą proporcjonalne do okresu na jaki zostały zawarte i
zgodnie z ogólnymi warunkami operatora.
3.17. Dodatkowe aktywacje będą powiększać wysokość miesięcznego abonamentu
odpowiednio o wielkość określoną w Tabeli 3 dla danej grupy np. gdy Zamawiający
zdecyduje się na dodatkową aktywację karty SIM dla grupy 1 oznaczać będzie to
zwiększenie wartości miesięcznego abonamentu o kwotę 100 zł brutto.
3.18. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
3.19. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ
3.20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.22. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia/zamówień uzupełniających na
podstawie odrębnej umowy/umów zawartych z wybranym Wykonawcą w trybie z
wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kwota zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia
podstawowego.
3.23. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

64.20.00.00-8

Usługi telekomunikacyjne

64.21.20.00-5

Usługi telefonii komórkowej

32.25.00.00-0

Telefony komórkowe

32.55.24.10-4

Modemy

31.71.21.12-8

Karty SIM

64.21.61.10-7

Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych

32.26.00.00-3

Urządzenia do przesyłu danych
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3.24. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Pomocy Technicznej programu
operacyjnego POIG, POKL, POIŚ, POIR i POWER.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia – 36 miesięcy od dnia przeniesienia i uruchomienia usługi
o której mowa w pkt. 3.1 w sieci operatora.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

SPOSOBU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, oraz nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy PZP, co potwierdzą przez złożenie:
5.1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku z art.
22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy PZP (pkt 6.1.2. SIWZ),
5.1.2. oświadczenia

o

braku

podstaw

do

wykluczenia

z

postępowania

w

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy PZP (pkt 6.1.3.
SIWZ),
5.1.3. dokumentów wymaganych w pkt 6.1.4. - 6.1.11. SIWZ, spełniających wymogi
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
zwanego dalej Rozporządzeniem.
5.2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (posiadania uprawnień
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania), Wykonawca winien wykazać, iż jest wpisany do rejestru
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo Telekomunikacyjne ( DZ.U. z 2004 r., nr 171,poz. 1800 z późn. zm.).
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
wymienione w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz dokument, o którym mowa w pkt 6.1.5. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 5.2. SIWZ musi spełniać każdy z nich.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie,
iż Wykonawca spełnia wyżej wymieniony warunek.
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5.4. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunku udziału w postępowaniu wskazanego
przez Zamawiającego w pkt. 5.2 SIWZ, zostanie wykluczony z postępowania.
5.5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykona lub nienależycie wykonał zamówienie,
co Zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków
dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne
i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. Na potwierdzenie
braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedłoży oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a
ustawy Pzp, o którym mowa w 6.1.3. SIWZ.
6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. Wykonawcy

ubiegający

się

o

udzielenie

zamówienia

muszą

dostarczyć

Zamawiającemu następujące dokumenty:
6.1.1. Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór (druk),
stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. W przypadku niekorzystania z ww. druku,
oferta musi zawierać wszelkie zobowiązania Wykonawcy dotyczące realizacji
zamówienia (w szczególności odnoszące się do ceny, okresu realizacji,
warunków płatności, akceptacji Wzoru umowy, określenia części zamówienia,
którą Wykonawca powierzy podwykonawcy).
6.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, w tym warunku opisanego w pkt 5.2. SIWZ
(wypełnione i podpisane) - do wykorzystania wzór (druk) stanowiący Załącznik
Nr 3 do SIWZ.
6.1.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy PZP (wypełnione
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i podpisane) - do wykorzystania wzór (druk) stanowiący Załącznik Nr 4 do
SIWZ.
6.1.4. 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 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.1.5. Aktualne

zaświadczenie

o

wpisie

do

rejestru

przedsiębiorców

telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10-11 ustawy z dnia 16 lipca
2004r. – Prawo telekomunikacyjne.
6.1.6. Aktualne zaświadczenie(-a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
6.1.7. Aktualne* zaświadczenie(-a) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych

lub

Kasy

Rolniczego

Ubezpieczenia

Społecznego

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i

społeczne, lub

potwierdzenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
6.1.8. Aktualną(-e) informację(-e) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawioną(-e) nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.1.9. Aktualną(-e) informację(-e) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawioną(-e) nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


Za aktualny uważa się dokument, w którym, w zakresie objętych nim faktów, utrzymują się okoliczności nim
potwierdzone, ważny na dzień wyznaczony jako termin składania ofert.
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Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5-8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6.1.10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
6.1.11. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg Załącznika nr 5 do
SIWZ).
6.1.12. Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie lub
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do
reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w
odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy) – w przypadku podpisywania oferty przez
pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem
treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże
pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno
wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki
cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są
ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być
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podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z
formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki
cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika
zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy
konsorcjum. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie
zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.2. W przypadku, gdy Zamawiający przedłuży termin składania ofert na warunkach
dopuszczonych w ustawie PZP, aktualność dokumentów wymaganych w pkt. 6.1.4.6.1.10. SIWZ, będzie oceniana za każdym razem w stosunku do nowego terminu
składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
6.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika (pkt 6.1.12. SIWZ). Dokumenty wymienione w pkt 6.1.3.6.1.11 SIWZ powinny dotyczyć każdego z Wykonawców. Oświadczenie, o którym
mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ może zostać skutecznie złożone albo przez każdego z
Wykonawców indywidualnie, albo przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika
Wykonawców o ile z jego treści wynika, że zostało złożone w imieniu każdego z
Wykonawców.

Dopuszczalne

jest

także

złożenie

kopii

oświadczeń

przez

poszczególnych Wykonawców, podpisanych również przez pełnomocnika. Z uwagi na
oryginalny (pisemny) podpis pełnomocnika, Zamawiający będzie traktował takie
oświadczenie na prawach oryginału, pod warunkiem, że z treści dokumentu nie będzie
wynikało, iż podpis pełnomocnika został złożony w celu potwierdzenia za zgodność
z oryginałem. Forma wymaganych dokumentów uregulowana jest w pkt. 10.6. SIWZ.
6.4. Wykonawca prowadzący działalność w formie spółki jawnej przedkłada dokument
właściwego naczelnika urzędu skarbowego (pkt. 6.1.6 SIWZ) odnoszący się do samej
spółki a nie jej wspólników.
6.5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio do przepisów Rozporządzenia, zamiast
dokumentu wymienionego w pkt. 6.1.4. oraz 6.1.6., 6.1.7. i 6.1.10 SIWZ składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
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b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
6.6. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.5 lit. a) i c) SIWZ powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt. 6.5. b) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
6.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 6.1.8 i 6.1.9.
SIWZ składa 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, 10 i 11 ustawy PZP. Dokument ten powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt. 6.5. oraz 6.7. SIWZ, Wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie winno być sporządzone z
zachowaniem terminów jak dla ww. dokumentów.
6.9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą
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poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W przypadku przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdzić fakt jej otrzymania. Zamawiający preferuje komunikację za pomocą
poczty elektronicznej od komunikacji przy użyciu faksu. Przy komunikowaniu się
przy pomocy poczty elektronicznej konieczne jest wysyłanie podpisanych zgodnie z
10.7. SIWZ skanów pism.
7.2. Wykonawca może na piśmie, faksem lub w formie elektronicznej zwrócić się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie
udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert - pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww.
wniosków.
7.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa
w pkt 7.2. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.4. Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer
/+48 22/ 20-13-408 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl.
W temacie pisma należy podać tytuł przetargu.
7.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
7.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
7.7. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią SIWZ i
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
7.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
7.9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
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7.10. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie
internetowej Zamawiającego.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1 W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed
upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych zero groszy),

8.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju:
Bank Gospodarstwa Krajowego
I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
z zaznaczeniem „Wadium – telefonia komórkowa.”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowodem
wniesienia wadium może być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium lub
jego kopia potwierdzona przez Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty.

8.4 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia
wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).

8.5 Dokument wadialny, o którym mowa w pkt. 8.4. SIWZ, powinien zawierać informacje
o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 8.1. SIWZ, stanowiącą
zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na świadczenie
usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów
telefonicznych oraz modemów, winien określać precyzyjnie gwaranta (poręczyciela),
beneficjenta (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), zleceniodawcę gwarancji (poręczenia),
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termin ważności udzielonej gwarancji (poręczenia), który winien odpowiadać co najmniej
terminowi związania ofertą - pkt 9.1. SIWZ oraz zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego
gwarancji (poręczenia) do bezwarunkowej zapłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w przypadkach przewidzianych ustawie PZP.
Treść

dokumentu

stanowiącego

wadium

nie

może

warunkować

wypłacenia

kwoty

Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu czy
jakikolwiek inny podmiot.

8.6 Dokument wadialny, o którym mowa w pkt 8.4. SIWZ, należy złożyć w oddzielnym, zamkniętym
opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym w pkt 12.
SIWZ. Opakowanie (kopertę) zawierającą dokument wadialny należy opisać analogicznie do
opisu oferty wskazanego w pkt 11. SIWZ, z dopiskiem: wadium. Kserokopię niniejszego
dokumentu należy dołączyć do oferty.

8.7 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dopuszczalne
jest wystawienie dokumentu stanowiącego wadium na jednego z Wykonawców, pod warunkiem,
że z jego treści wynika, iż zabezpiecza on złożenie oferty przez wszystkich Wykonawców
działających wspólnie.
8.6 Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.
8.7 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w
którym upływa termin składania ofert.
8.8 Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP
Wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą
wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której
mowa w art. 46 ust. 3 ustawy PZP.
8.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o
tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało sie niemożliwe z przyczyn
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leżących po stronie wykonawcy.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu
terminu składania ofert.
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust.
2 ustawy PZP).
9.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być
przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej.
10.2. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
10.2.1 szczegółowy cennik telefonów z cenami detalicznymi telefonów typu A i B,
a także przenośnych modemów/routerów wi-fi wg wymagań wskazanych
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. Nr 1 do
SIWZ.
Uwaga:
Oferta wykonawcy nie zawierająca

szczegółowego cennika telefonów z cenami

detalicznymi telefonów typu A i B, a także modemów, zostanie uznana jako niespełniająca
wymagań postawionych w SIWZ i odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp. Cennik
stanowi treść oferty i nie będzie podlegał uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 uPzp.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wskazać w cenniku/ofercie: producenta, model,
oznaczenie każdego oferowanego produktu.
Cennik musi obejmować minimum telefony wymienione w SOPZ w części D „WYMAGANIA
DOTYCZĄCE APARATÓW TELEFONICZNYCH”. W przypadku gdy będzie brakowało
jakiegokolwiek modelu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymagań postawionych w
SIWZ i odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp.
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10.2.2 szczegółowy cennik usług dla firm, który stanowić będzie załącznik do umowy
wg wymagań wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ.
Uwaga:
Oferta wykonawcy nie zawierająca szczegółowego cennika z cenami detalicznymi, zostanie
uznana jako niespełniająca wymagań postawionych w SIWZ i odrzucona na podst. art. 89 ust. 1
pkt 2 uPzp. Cennik stanowi treść oferty i nie będzie podlegał uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.
3 uPzp.

10.3. Ofertę, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku
z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy PZP oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy PZP
zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
10.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego
(Załącznik Nr 2), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty
odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych
druków (Załącznik Nr 3 - 5 do SIWZ), treść składanych oświadczeń powinna
potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
10.5. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko
jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt. 14 SIWZ.
10.6. Formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP oraz oświadczenie lub lista podmiotów,
o której mowa z pkt 6.1.11. SIWZ muszą być złożone w formie oryginału. Forma
dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w punkcie 6.1.12. SIWZ. Pozostałe
dokumenty spośród wymienionych w pkt 6 SIWZ mogą być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 10.8. SIWZ.
10.7. Formularz ofertowy, oświadczenia określone w pkt 6.1.2 , 6.1.3. i 6.1.11. SIWZ, a także
ewentualnie lista podmiotów, o której mowa z pkt 6.1.11. SIWZ muszą być podpisane
przez osob(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą
reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla
formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo, o
którym mowa w pkt 6.1.12. SIWZ.
10.8. Kserokopie dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osobę uprawnioną do takich czynności na podstawie obowiązujących
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przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt 6.1.12. SIWZ. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. By cel poświadczenia nie budził
wątpliwości prosimy o następującą formułę na dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM” na każdej zapisanej stronie bądź formułę „Poświadczam za
zgodność z oryginałem strony od …. do ….” oraz podpis(-y) osoby/osób
upoważnionej(-ych) do reprezentacji Wykonawcy. Powyższe nie odnosi się do
poświadczeń notarialnych.
10.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
10.10. Wykonawca

w

ofercie

może

zastrzec

informacje

stanowiące

tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Uwaga
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie,
że zastrzeżona informacja ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli
spełnia łącznie trzy warunki:
 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub
posiada wartość gospodarczą,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub
osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej
posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą
tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym
osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje
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powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie
dowiedzieć.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
10.10.1 odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP,
10.10.2 które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
10.10.3 cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.
10.11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

11. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób
zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu składania ofert. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego,
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „oferta na świadczenie usług
telefonii komórkowej” oraz
„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.10.2015 R. GODZ. 13:00”.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. W przypadku składania oferty za
pośrednictwem firmy kurierskiej zewnętrzne opakowanie oferty (np. firmowa koperta firmy
kurierskiej) winno być również oznaczone w sposób umożliwiający przyporządkowanie
oferty do niniejszego postępowania, tj. co najmniej nazwą lub numerem postępowania.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 29.10.2015 r. o godz. 12:00. Oferty otrzymane
przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
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12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 29.10.2015 r. o
godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 239 piętro 2.
12.3. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp może przed upływem terminu
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
12.4. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia
Zamawiającego pisemnie.
12.5. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem
składania ofert), zgodnie z opisem podanym w pkt. 9 oznaczając dodatkowo:
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
12.6. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego
wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
12.7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie
(art. 84 ust. 2 ustawy Pzp).

13. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
13.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców,
informacje dotyczące ceny oraz inne informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
13.4. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
13.5. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie
z kryterium oceny ofert określonym w punkcie 16 niniejszej SIWZ.
13.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i uzyska największą liczbę
punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
14.1. Ceny jednostkowe brutto, są cenami obejmującymi wszystkie koszty i składniki
związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne upusty i
rabaty). Cena oferty brutto służy jedynie do porównania złożonych ofert.
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14.2. Cena oferty oraz wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
14.3. Cena podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy zgodnie z warunkami
określonymi we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 6 do SIWZ. Zamianie nie
podlegają ceny jednostkowe poszczególnych usług.
14.4. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności
przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać :
14.4.1. ceny jednostkowe netto - bez podatku VAT
14.4.2. wartość podatku VAT w złotych oraz stawkę podatku VAT w %
14.4.3. wartości netto
14.4.4. cenę oferty netto
14.4.5. cenę oferty brutto – łącznie z podatkiem VAT.
14.5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający
nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
14.6. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14.7. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy
wybór

oferty

będzie

prowadzić

do

powstania

u Zamawiającego

obowiązku

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których usługa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.

15.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE
ROZLICZENIA
MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ

15.1. W

związku

z

wykonaniem

umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego

w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń
z Wykonawcą w walutach obcych.
15.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych
polskich.
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16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
16.1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria wyboru ofert:
Lp. Nazwa kryterium

Waga

1

P1 - Cena oferty brutto

70%

2

P2

-

Dodatkowa

wielkość

pakietu

transferu

danych 10%

pakietu

transferu

danych 5%

pakietu

transferu

danych 5%

internetowych dla Grupy III i IV
3

P3

-

Dodatkowa

wielkość

internetowych dla Grupy I
4

P4

-

Dodatkowa

wielkość

internetowych dla Grupy II
5

P5 - Koszt pakietu transmisji danych 1 GB roamingu – strefa 10%
świat

16.1.1. Cena oferty brutto (waga kryterium – 70%)
Przy obliczaniu punktów za kryterium zastosowany będzie poniższy wzór
arytmetyczny:
(Punkty za cenę)

P =
1

Cn
Co

x 70

gdzie: Cn – najniższa cena oferty, spośród wszystkich ofert ocenianych
Co – cena oferty badanej

Za niniejsze kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 punktów.
16.1.2. Dodatkowa wielkość pakietu transferu danych internetowych dla Grupy III i IV
(waga kryterium – 10%)
Przy obliczaniu punktów za kryterium zastosowany będzie poniższy wzór
arytmetyczny:
P =
2

Wo1
Wn1

x 10

gdzie: Wo1 – wielkość pakietu transferu danych oferty badanej
Wn1 – największa wielkość pakietu transferu danych spośród ofert ocenianych
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Powyższą wielkość pakietu danych Zamawiający rozumie jako zapewnienie przez
Wykonawcę transferu danych internetowych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS dla
poszczególnych aktywacji w grupie III i IV z osobna.
Wykonawca oferując dodatkowe wielkości pakietu transferu danych ponad wymagane w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia minimum (tj. 15 GB) uzyska dodatkowe
punkty w niniejszym kryterium (maksymalnie 10 punktów). Wykonawca maksymalnie może
zaoferować 60 GB pakietu transferu danych, w przypadku zaproponowania większej ilości
GB otrzyma maksymalną liczbę punktów w danym kryterium.

Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji przedstawionej
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca, który nie zaoferuje dodatkowego pakietu transmisji danych lub nie wypełni
informacji w formularzu ofertowym otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium.
Zamawiający informuje, że brak wskazania informacji o której mowa powyżej nie będzie
skutkowało odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp oraz zostanie potraktowane
jako oświadczanie, że Wykonawca zapewni wielkość transferu danych w wymaganej przez
Zamawiającego minimalnej ilości – tj. 15 GB.
16.1.3. Dodatkowa wielkość pakietu transferu danych internetowych dla Grupy I (waga
kryterium – 5%)
Przy obliczaniu punktów za kryterium zastosowany będzie poniższy wzór arytmetyczny:
P =
3

Wo2
Wn2

x5

gdzie: Wo2 – wielkość pakietu transferu danych oferty badanej
Wn2 – największa wielkość pakietu transferu danych spośród ofert ocenianych

Powyższą wielkość pakietu danych Zamawiający rozumie jako zapewnienie przez
Wykonawcę transferu danych internetowych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS dla
poszczególnych aktywacji w grupie I.
Wykonawca oferując dodatkowe wielkości pakietu transferu danych ponad wymagane w
opisie przedmiotu zamówienia minimum (tj. 8 GB) uzyska dodatkowe punkty w niniejszym
kryterium (maksymalnie 5 punktów). Wykonawca maksymalnie może zaoferować 32 GB
pakietu transferu danych, w przypadku zaproponowania większej ilości GB otrzyma
maksymalną liczbę punktów w danym kryterium
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Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji przedstawionej
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca który nie zaoferuje dodatkowego pakietu transmisji danych lub nie wypełni
informacji w formularzu ofertowym otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium.
Zamawiający informuje, że brak wskazania informacji o której mowa powyżej nie będzie
skutkowało odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp oraz zostanie potraktowane
jako oświadczanie, że Wykonawca zapewni wielkość transferu danych w wymaganej przez
Zamawiającego minimalnej ilości – tj. 8 GB..
16.1.4. Dodatkowa wielkość pakietu transferu danych internetowych dla Grupy II
(waga kryterium – 5%)
Przy obliczaniu punktów za kryterium zastosowany będzie poniższy wzór arytmetyczny:
P =
4

Wo3
Wn3

x5

gdzie: Wo3– wielkość pakietu transferu danych oferty badanej
Wn3 – największa wielkość pakietu transferu danych spośród ofert ocenianych

Powyższą wielkość pakietu danych Zamawiający rozumie jako zapewnienie przez
Wykonawcę transferu danych internetowych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS dla
poszczególnych aktywacji w grupie II.
Wykonawca oferując dodatkowe wielkości pakietu transferu danych ponad wymagane w
opisie przedmiotu zamówienia minimum (tj. 4 GB) uzyska dodatkowe punkty w niniejszym
kryterium (5 punktów). Wykonawca maksymalnie może zaoferować 16 GB pakietu transferu
danych, w przypadku zaproponowania większej ilości GB. otrzyma maksymalną liczbę
punktów w danym kryterium.

Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji przedstawionej
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca, który nie zaoferuje dodatkowego pakietu transmisji danych lub nie wypełni
informacji w formularzu ofertowym otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium.
Zamawiający informuje, że brak wskazania informacji o której mowa powyżej nie będzie
skutkowało odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp oraz zostanie potraktowane
jako oświadczanie, że Wykonawca zapewni wielkość transferu danych w wymaganej przez
Zamawiającego minimalnej ilości – tj. 4 GB.
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16.1.5. Koszt pakietu transmisji danych 1 GB roamingu – strefa świat (waga kryterium
– 10%)
Przy obliczaniu punktów za kryterium zastosowany będzie poniższy wzór arytmetyczny:
P =
5

Wn4
Wo4

x 10

gdzie: Wn4– najniższa cena brutto za pakiet transferu danych roamingu 1 GB strefa świat,
spośród wszystkich ofert ocenianych
Wo4 – cena brutto za pakiet transferu danych roamingu 1 GB strefa świat oferty badanej

Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji o cenie jednego
pakietu 1 GB przedstawionej przez Wykonawcę w formularzu ofertowy stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający informuje, że brak wskazania informacji o której mowa powyżej będzie
skutkowało odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp.
Wykonawca musi podać cenę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w przeciwnym
wypadku będzie to skutkowało odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp
Zamawiający.

16.2. Punkty uzyskane przez ofertę zostaną zsumowane i poddane przeliczeniu wg wzoru –
maksymalnie 100 pkt:

P= P1 + P2 + P3 + P4+P5
gdzie
P - suma punktów wg przyjętych kryteriów:

P1 - liczba punktów za kryterium cena zgodnie z pkt. 16.1.1
P2 - liczba punktów za kryterium dodatkowej wielkość pakietu transferu danych zgodnie z
pkt. 16.1.2
P3 - liczba punktów za kryterium dodatkowej wielkość pakietu transferu danych zgodnie z pkt.
16.1.3
P4 - liczba punktów za kryterium dodatkowej wielkość pakietu transferu danych zgodnie z pkt.
16.1.4
P5 - liczba punktów za kryterium Koszt pakietu transmisji danych 1 GB roamingu zgodnie z
pkt. 16.1.5
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16.3. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w kryterium oceny ofert, przyjmując
zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą
punktów, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
16.3. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu.
16.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
16.1.1. jest niezgodna z ustawą;
16.1.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy
Pzp;
16.1.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
16.1.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
16.1.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
16.1.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
16.1.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
16.1.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
17. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
17.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
17.1.1. oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki
dotyczące wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd
gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny
błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia 2010 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną
liczbą i słownie.
17.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach,
np.: błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania,
mnożenia i dzielenia;
17.2. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
17.3. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
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18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
18.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został
określony w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
18.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
18.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający

powiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
18.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację;
18.3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
18.3.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie
będzie krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy PZP .
18.5. Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 18.4. może nastąpić
w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie
złożona tylko jedna oferta (art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy PZP).
18.6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu
informacje dotyczące wskazania osób podpisujących umowę oraz osoby upoważnione
do kontaktów w sprawach realizacji umowy;
18.7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed
podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
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18.8. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową.
18.9. Przed podpisaniem umowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy wszelkie dokumenty
wymagane podczas zawierania umów.
18.10. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
18.11.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
18.12. Strony ustalą sposób przekazania po podpisaniu Umowy dokumentacji wymaganej od
Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
18.13. Strony ustalą liczbę egzemplarzy, w jakich ma być sporządzona Umowa.
18.14. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.
19. ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

KTÓRE

ZOSTANĄ

19.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we Wzorze umowy stanowiącym
Załącznik Nr 6 SIWZ.
19.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we
wzorze umowy.
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP dla trybu przetargu nieograniczonego
o wartości przekraczającej 134 000 euro.
21. INNE INFORMACJE
21.1. Nie przewiduje się:
21.1.1 zawarcia umowy ramowej;
21.1.2 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
21.1.3 wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
21.1.4 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

Strona 29 z 61

Zamówienie jest w części współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy
Technicznej programów operacyjnych: POIG PT, POKL PT 38, POIŚ PT, POIR PT, POWER PT.

Wykaz Załączników do niniejszego SIWZ:
1. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy
Prawo zamówień publicznych;
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo
zamówień publicznych;
5. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

6. Załącznik Nr 6 – Wzór Umowy
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
A. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z zakupem
i dostawą nowych telefonów komórkowych (w nienaruszonym opakowaniu), świadczenie
usług łączności mobilnego Internetu wraz z zakupem i dostawą nowych modemów.
2. Świadczone usługi telekomunikacyjne zapewnić mają między innymi łączność głosową,
tekstową (SMS),multimedialną (MMS) oraz dostęp do zasobów Internetu.
3. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie zakupionych i dostarczonych
przez Wykonawcę kart SIM, aparatów telefonii komórkowej wraz z akcesoriami, kartami
pamięci (jeżeli posiadają możliwość instalacji kart pamięci)

oraz przenośnych

modemów/routerów Wi-Fi z kartami pamięci.
4. Świadczenie usługi obejmuje następujące elementy:
4.1. przeniesienie na koszt Wykonawcy dotychczas posiadanych przez Zamawiającego
183 numerów do sieci Wykonawcy.
4.2. aktywację 7 nowych numerów,
4.3. zapewnienie bezpłatnych połączeń i SMS-ów i MMS – ów w sieci Wykonawcy,
4.4. zapewnienie bezpłatnych połączeń na numery stacjonarne,
4.5. zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej na obszarach objętych
deklarowanym zasięgiem (zgodnie z publikowanymi mapami zasięgów), na
poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych w każdych
warunkach;
4.6. bezpłatne odsłuchiwanie poczty głosowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
4.7. zaprogramowanie, przekazanie i aktywowanie (w terminach określonych w pkt 8)
Zamawiającemu kart SIM telefonii komórkowej w ilościach określonych
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – zwanym dalej SOPZ;
4.8. dostarczenie Zamawiającemu fabrycznie nowych telefonów komórkowych wraz
z dokumentami gwarancyjnymi służącymi do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych
bezpośrednio u producenta urządzeń oraz kartami pamięci (jeżeli urządzenia
posiadają możliwość instalacji kart pamięci), telefony typ A- min. 32GB, telefony
typ B min. 16GB,w ilościach określonych w SOPZ. Karty pamięci muszą mieć
możliwość zapisu danych z prędkością min. 6 MB/s. oraz możliwość odczytu danych
z prędkością min. 15 MB/s. Dostarczony sprzęt (telefony) musi posiadać certyfikat
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zgodności CE oraz musi być pozbawiony blokady SIM LOCK lub dostarczone wraz
z kodami odblokowującymi.;
4.9. zapewnienie dostępu do usług mobilnego Internetu na obszarach objętych
deklarowanym zasięgiem (zgodnie z publikowanymi mapami zasięgów) na poziomie
umożliwiającym transmisje danych;
4.10.

dostarczenie

zamawiającemu

fabrycznie

nowych

przenośnych

modemów/routerów wi-fi z odpowiednim oprogramowaniem wraz z kartami SIM i
kartami pamięci min. 32GB;
4.11.

całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonej usługi w okresie trwania
umowy;

4.12.

umożliwienie

Zamawiającemu

całodobowego

dostępu

poprzez

aplikację

internetową do zarządzania usługami oraz konfiguracją na aktywowanych kartach
SIM;
4.13.

Zamawiający wymaga, aby przerwa w świadczeniu usług nie trwała dłużej niż 3
godziny, Zamawiający nie będzie obciążany kosztami usuwania zaistniałych
awarii mających wpływ na świadczone dla niego usługi;

4.14.

zapewnienie gwarancji i serwisu na dostarczoną usługę oraz urządzenia
z koniecznym wskazaniem osób dedykowanych do współpracy ze strony
operatora, którzy będą pracownikami operatora. Zamawiający wymaga, aby był
określony szczegółowy podział w zakresie kompetencji związanych ze
świadczonymi usługami dla dedykowanych do współpracy przedstawicieli
Wykonawcy.

Zamawiający

dopuszcza

udzielenie

gwarancji

producenta

urządzenia, w przypadku telefonów i modemów z zastrzeżeniem, iż modemy będą
posiadały gwarancję na cały okres obowiązywania umowy.
5. Usługi niewymienione przez Zamawiającego oraz nieznane w chwili zawierania umowy
rozliczane będą zgodnie z cennikiem Wykonawcy dla najwyższego planu taryfowego dla
grupy

biznes,

które

zostaną

dołączone

do

regulaminu

świadczeń

usług

telekomunikacyjnych.
6. W ramach usługi mają być zagwarantowane standardowe opcje oferowane przez
operatora, oraz wymagania dodatkowe opisane w punkcie E „Wymagania dodatkowe”, w
tym między innymi:


transmisja głosu,



możliwość wysyłania i odbierania wiadomości SMS,
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możliwość wysyłania i odbierania wiadomości MMS,



prezentacja numeru (dzwoniącego i własnego),



roaming,



połączenia międzynarodowe,



transmisja danych w technologii GPRS, UMTS, EDGE, LTE.

7. W ramach usługi Wykonawca dostarczy aktywne karty SIM oraz aparaty telefonii
komórkowej wraz kartami pamięci (jeżeli posiadają możliwość instalacji kart pamięci),
a

także

zapewni

bezpłatny

serwis

funkcjonowania

uruchomionego

systemu

i dostarczonych urządzeń oraz ich transport.
8. W przypadku zmiany operatora aktywacja dostarczonych kart SIM ma nastąpić w dniu
uruchomienia usługi tj. w dniu przeniesienia numerów do nowego Wykonawcy.
W przypadku świadczenia usług przez obecnego operatora aktywacja nowych kart oraz
przeniesienie dotychczasowych abonentów pod nowa umowę nastąpi w następnym dniu
po

zakończeniu

okresu

rozliczeniowego.

Pomiędzy

momentem

zakończenia

obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych a rozpoczęciem nowej
nie może nastąpić przerwa w świadczeniu usług dłuższa niż 3 godziny.
9. Pierwsza opłata (faktura) za świadczenie usługi winna być naliczona po okresie 1
miesiąca od daty aktywacji kart SIM (rozpoczęcia świadczenia usług).
10. Wykonawca określi w ofercie koszt 1 minuty połączeń głosowych krajowych poza swoją
sieć i telefony stacjonarne (jednakową do wszystkich operatorów telefonii komórkowej).
11. Wykonawca określi w ofercie koszt 1 smsa do innych sieci telefonii komórkowej.
12. Wykonawca określi w ofercie koszt 1 mmsa do innych sieci telefonii komórkowej.
13. Wykonawca określi koszt 1GB transmisji danych.
14. Zamawiający wymaga naliczania (taryfikowania) czasu trwania połączeń głosowych co 1
(jedną) sekundę i naliczania (taryfikowania) transmisji danych maksymalnie co 10 kB –
dla połączeń krajowych i zgodnie z zasadami taryfikacji stosowanymi dla danego
operatora dla połączeń i transmisji międzynarodowych.
15. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT po zakończonym okresie rozliczeniowym, na
kwotę określoną w pkt. 3.2. SIWZ z strzeżeniem pkt 3.9. ewentualnie powiększoną
(w przypadku wykorzystania całego budżetu) stosownie do ilości faktycznie
zrealizowanych usług, na podstawie cen jednostkowych wymienionych w formularzu
ofertowym oraz cennikach usług o których mowa w pkt 5, z wyłączeniem transmisji
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danych, która będzie rozliczana na podstawie iloczynu założonej ilości GB i ceny
jednostkowej podanej w formularzu ofertowym.
16. Wykonawca ma zapewnić dostarczanie Zamawiającemu szczegółowych bilingów
przeprowadzonych połączeń (telefonicznych, sms, mms, transmisji danych oraz innych
usług świadczonych przez operatora). Dane taryfikacyjne mają być udostępnione
bezpłatnie Zamawiającemu poprzez:
a. aplikację internetową (z dostępem dla 5 użytkowników) z możliwością
eksportu danych do pliku w formacie Excel,
b. w wersji papierowej.
W przypadku zapisu danych taryfikacyjnych w innym formacie niż Excel Wykonawca
przekaże Zamawiającemu bezpłatnie program oraz licencje na nieograniczone
użytkowanie programu, w którym dane zostały zapisane. Program ten musi mieć
możliwość eksportu wszystkich danych do pliku typu Excel.
17. Przesłane dane taryfikacyjne mają zawierać między innymi: czas trwania połączeń,
godzinę wykonania połączeń, adresata, ilość SMS, ilość MMS, ilość przesłanych
(odebranych) danych, cenę połączeń, pozostałych opłat, itp.
18. Okres realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy od

dnia przeniesienia numerów

i aktywowania usługi telefonii komórkowej przez danego operatora lub od dnia nowego
okresu rozliczeniowego w przypadku obecnego operatora.
19. Zamawiający wymaga wymiany telefonów po 18 miesiącach obowiązywania umowy,
z zastrzeżeniem, iż wymiana aparatów telefonicznych dla dodatkowych aktywacji nastąpi
po 18 miesiącach od daty dostarczenia telefonów.
20. Dla dodatkowych aktywacji decyzję o wymianie telefonów po okresie 18 miesięcy
podejmie

Zamawiający.

Rozliczenia

na

koniec

obowiązywania

umowy

będą

proporcjonalne do okresu na jaki zostały zawarte i zgodne z ogólnymi warunkami
operatora.
21. Zamawiający przewiduje zakup nowych aktywacji (ponad ilości określone w pkt 3.14.)
wraz z przypisanymi urządzeniami do danej grupy po cenach określonych w Formularzu
oferty. Zakup dodatkowych aktywacji (poza określonym w Opisie przedmiotu
zamówienia minimum) nie przekroczy aktualnego stanu zatrudnienia (na dzień zakupu
dodatkowych aktywacji) u Zamawiającego. Na dzień wszczęcia postępowania stan ten
wynosi 321. Dla dodatkowych aktywacji decyzję o wymianie telefonów po okresie 18
miesięcy podejmie Zamawiający. Rozliczenia na koniec obowiązywania umowy będą
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proporcjonalne do okresu na jaki zostały zawarte i zgodnie z ogólnymi warunkami
operatora.
22. Dodatkowe aktywacje będą powiększać wysokość miesięcznego abonamentu budżet
odpowiednio o wielkość określoną w pkt 3.3. SIWZ w Tabeli 3 dla danej grupy np., gdy
Zamawiający zdecyduje się na dodatkową aktywację karty SIM dla grupy 1 oznaczać
będzie to zwiększenie wartości miesięcznego abonamentu o 100 zł.
23. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie dla poszczególnych kart SIM umów
o świadczenie usług telekomunikacyjnych (umów jednostkowych) na formularzach
Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że w razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami tych
umów a postanowieniami

umowy w sprawie zamówienia (umowy głównej)

rozstrzygające będą postanowienia umowy głównej.
B. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA ZASIĘGU SIECI TELEFONII
KOMÓRKOWEJ.
1. Świadczenie usługi dedykowane jest dla operatorów, którzy zasięgiem sieci telefonii
komórkowej obejmują minimum 91% terytorium RP opartej o dysponowaną
infrastrukturę.
2. Usługa ma być dostępna bez względu na porę dnia. Zaoferowany poziom sygnału
musi być wystarczający do nawiązania sesji łączności głosowej oraz transmisji danych
jak również dostępu do mobilnego Internetu.
C. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KART SIM
1. Zamawiający wymaga aby dostarczone, aktywne karty SIM posiadały:
a.

możliwość wprowadzenia do pamięci minimum 250 wpisów,

b.

karty

powinny

czterocyfrowym

być

zabezpieczone

kodem

PIN.

W

przed

uruchomieniem

przypadku

trzykrotnego,

minimum
błędnego

wprowadzenia kodu PIN karta powinna zostać samoczynnie zablokowana.
Odblokowanie jej winno nastąpić po wprowadzeniu podanego (przy
dostarczeniu kart) Zamawiającemu przez Wykonawcę kodu PUK.
2. Karty SIM muszą być dostarczone do siedziby zamawiającego terminie 20 dni
kalendarzowych, nie później niż 7 dni kalendarzowych przed uruchomieniem Usługi,
wraz z kartami Wykonawca dostarczy drogą elektroniczną bądź na nośniku CD plik w
formacie Excel, w którym do poszczególnych numerów telefonicznych przypisze
numery kart SIM, PIN, PUK.
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3. Karty SIM mają być dostarczone do siedziby Zamawiającego w opakowaniach
uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich ma być widoczny
nr MSISDN.
4. Łącznie Zamawiający planuje uruchomić:
a. nie mniej niż 190 sztuk kart SIM z przeznaczeniem świadczenia usług telefonii
komórkowej,
b. nie mniej 100 sztuk kart SIM z przeznaczeniem na świadczenie usług
mobilnego Internetu. Karty SIM winny być zaprogramowane w sposób
umożliwiający również transmisję danych w standardzie UMTS i EDGE, LTE.
5. Zamawiający nie poniesie dodatkowych kosztów z tytułu dostawy kart SIM i ich
aktywacji.
D. WYMAGANIA DOTYCZĄCE APARATÓW TELEFONICZNYCH.
1. TELEFON KOMÓRKOWY Typu A dla Grupy I 70x2=140 szt.
Telefony, których cena detaliczna brutto u operatora według cennika dla grupy biznes
załączonego do formularza ofertowego wynosi co najmniej 2 600,00 zł. Wykonawca wraz z
ofertą przedstawi cennik telefonów aktualny na dzień publikacji ogłoszenia. Cennik musi
obejmować telefony wymienione poniżej.
Zamawiający przewiduje w tej grupie wybierać m.in. następujące modele telefonów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

iPhone 6 min. 32 GB,
Samsung Galaxy S 6 ,
Samsung Galaxy S 6 Edge+,
Samsung Galaxy Note 4 lub Samsung Galaxy Note 5,
BlackBerry Passport lub Blackberry Classic Q20,
Sony Xperia Z3+ lub Sony Xperia Z3 lub Sony Xperia Z4 lub Sony Xperia Z5,
HTC One M9.

W przypadku gdy cena ww. telefonów wymienionych kwalifikuje do innej grupy
pierwszeństwo ma podział przedstawiony powyżej.
Zamawiający nie określa ilości poszczególnych modeli telefonów jakie zamówi.
2. TELEFON KOMÓRKOWY Typu B dla Grupy II 120x2=240 szt.
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Telefony, których cena detaliczna brutto u operatora według cennika dla grupy biznes ogólnie
dostępnego na stronie operatora (poza promocyjnymi pakietami) wynosi od 1 500,00 zł do
2 600,00 zł. Wykonawca wraz z ofertą przedstawi cennik telefonów aktualny na dzień
publikacji ogłoszenia. Cennik musi obejmować telefony wymienione poniżej.
Zamawiający przewiduje w tej grupie wybierać m.in. następujące modele telefonów:
1. Samsung Galaxy S5 lub Samsung Galaxy S5 Neo
2. Nokia Lumia 930 lub Nokia Lumia 735,
3. HTC One C.
4. Sony Xperia Z3 Compact
5. LG G3 D858 16GB
6. Samsung Galaxy S4 i9506
W przypadku gdy cena ww. telefonów wymienionych kwalifikuje do innej grupy
pierwszeństwo ma podział przedstawiony powyżej.
Zamawiający nie określa ilości poszczególnych modeli telefonów jakie zamówi.

E. WYMAGANIA DODATKOWE.
Naliczanie połączeń co 1 sekundę w połączeniach krajowych (nie dotyczy połączeń

1.

głosowych za pomocą transmisji danych).


Zarządzanie usługami dodatkowymi na kartach SIM: roaming,



rozmowy międzynarodowe,



CLIR,



CLIP,



zawieszanie połączeń,



dezaktywacja na wypadek kradzieży,



możliwość okresowego blokowania połączeń wychodzących- jedynie w sytuacji
zagubienia/utraty karty SIM.

2.

Przyjmowanie zgłoszeń uszkodzonego sprzętu do naprawy poprzez Internet –
całodobowy (np. poprzez email).

3.

Dostęp do plików zawierających dane bilingowe poprzez Internet.

4.

Bieżące użycie usług na poszczególnych MSISDN ( możliwość konfigurowania
wybranej usługi przez administratora).
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Informacji szczegółowych o MSISDN: PIN, PUK, nr seryjny karty SIM, informacji o

5.

zobowiązaniach finansowych (faktury) – całodobowo.
6.

Dedykowane numery telefonów oraz faks interwencyjny czynny w trybie 7/24/365.

7.

Bezpłatna możliwość sprawdzania stanu własnego rachunku przez danego użytkownika.

8.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS, MMS i dźwiękowych.

9.

Aparaty komórkowe nie mogą posiadać blokady SIMLOCK lub dostarczone wraz z
kodami odblokowującymi.

F. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZENOŚNYCH MODEMÓW/ROUTERÓW WI-FI
Grupa III
Wymagania- parametry minimalne
Transmisja danych GPRS/ EDGE/ UMTS/ HSDPA/ LTE
Bateria: czas gotowości: min. 4 godz. przy LTE, min. 3 godz. w 3G
Zasięg: wewnątrz pomieszczeń min. 5 m, na zewnątrz min. 10 m

Modem musi być kompatybilny z systemami operacyjnymi:
MS Windows XP
MS Windows Vista 32bit
MS Windows Vista 64bit
MS Windows 7 32bit
MS Windows 7 64bit
MAC OS X
Możliwość wysyłania/odbierania
SMS Tak
Modem musi instalować się automatycznie po podłączeniu do komputera.
Modem musi posiadać slot kart pamięci
Karta pamięci 32 GB w zestawie
Instrukcje dołączone do zestawu
Wymagania dodatkowe


możliwość odbierania i wysyłania sms.

G. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU
1. Wykonawca zapewni bezprzerwowe świadczenie usług oraz całodobowy nadzór nad
funkcjonowaniem świadczonej usługi w okresie obowiązywania Umowy.
2. Zamawiający wymaga by dostarczony sprzęt był objęty gwarancją, przy czym minimalne
okresy gwarancji wynoszą:
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1) Dla telefonów – 24 miesiące (w uzasadnionych przypadkach gwarancja może zostać
udzielona na inny okres, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy – np. gdy producent nie
udziela gwarancji na okres 24 m-cy)
2) Dla przenośnych modemów/routerów wi-fi – 36 miesięcy
3) Dla akcesoriów – 12 miesięcy
4) Dla baterii – 6 miesięcy
5) Dla nośników pamięci 90 dni (karty pamięci)
3. Wykonawca poda i uruchomi kanał kontaktowy (faks lub adres email) - czynny 24
godziny / 365 dni do zgłaszania uszkodzonego sprzętu oraz celem udzielenia konsultacji
telefonicznych.
4. Wykonawca zapewni bezpłatny odbiór uszkodzonego sprzętu i dowóz naprawionego
sprzętu.
5. Odbiór i dowóz sprzętu dokonywany będzie z siedziby Zamawiającego.
6. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu inny egzemplarz sprzętu o identycznych parametrach.
7. Wykonawca dokona wymiany aparatu, na nowy wolny od wad po trzech naprawach tego
samego aparatu.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprzęt podczas transportu.
9. Rozpoczęcie usuwania awarii winno nastąpić nie później niż następnego dnia roboczego
licząc od dnia otrzymania zgłoszenia.
10. Nieodpłatne naprawy gwarancyjne Sprzętu lub, w przypadku braku możliwości jego
naprawy, wymiana wadliwego Sprzęt na nowy, odbywać się będzie w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zgłoszenia.
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Załącznik Nr 2
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
.......................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.......................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………
NR FAKSU

E-MAIL

………………...……………
NIP

..........................................
REGON

.......................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
SIWZ, do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie
usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów
telefonicznych oraz przenośnych modemów/routerów wi-fi, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ zamówienia za cenę:
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Cena

L.p.

Przedmiot

Ilość

Cena

Stawka

jednostkowa

jednostkowa

podatku

brutto (kol. 3

netto

VAT

x kol. 4 +
kol. 5)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

52 000 szt.

….,.. zł

….. % Vat

….,.. zł

13 000 szt.

….,.. zł

….. % Vat

….,.. zł

2 600 szt.

….,.. zł

….. % Vat

….,.. zł

2 540 szt.

….,.. zł

….. % Vat

….,.. zł

140 szt.

….,.. zł

….. % Vat

….,.. zł

220 szt.

….,.. zł

….. % Vat

….,.. zł

30 szt.

….,.. zł

….. % Vat

….,.. zł

Minuta połączenia
1.

krajowego (poza sieć
Wykonawcy)

2.

3.

SMS poza sieć
Wykonawcy (krajowy)
MMS poza sieć
Wykonawcy (krajowy)
Transfer danych - GB
do wykorzystania

4.

(transmisja danych w
kraju) – grupa I, II, III,
IV

5.

6.

Telefon Typu A dla
Grupy I
Telefon Typu B dla
Grupy II
Przenośny

7.

modem/router wi-fi dla
grupy III

Cena abonamentu brutto za 36 m-cy
- suma kol. 6 (wiersze 1-4) x 36 m-cy
Cena urządzeń brutto
- suma kol. 6 (wiersze 5-7)

….,.. zł
….,.. zł

Cena brutto oferty
(cena abonamentu brutto za 36 m-cy +
cena urządzeń brutto)
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….,.. zł

Cena netto oferty: ………..………………………...
słownie złotych: .........................................................................................................................
Wysokość stawki podatku VAT ……………..%
Wartość podatku VAT……………………………………………………………..
Cena brutto oferty: ………..………………………...
słownie złotych: .........................................................................................................................
* Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne upusty i rabaty).
Informujemy, że wybór oferty będzie/nie będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego.
Wypełniane w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub
usługi, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego wraz z wskazaniem jego wartość bez
kwoty podatku:
....................................................................................................................................................................

Dodatkowa wielkość pakietu transferu danych internetowych zgodnie z kryteriami
oceny ofert określonymi w pkt. 16.1.2-16.1.4 SIWZ:
Ilość GB

Punkt
Nazwa kryterium

SIWZ

Min. ilość

Maks. ilość

oferowana

z opisem

GB

GB

przez
Wykonawcę

kryterium
Dodatkowa wielkość pakietu
transferu danych internetowych

16.1.2

15 GB

60 GB

…....GB

16.1.3

8 GB

32 GB

…....GB

16.1.4

4 GB

16 GB

…....GB

dla Grupy III i IV
Dodatkowa wielkość pakietu
transferu danych internetowych
dla Grupy I
Dodatkowa wielkość pakietu
transferu danych internetowych
dla Grupy II
Wykonawca w powyższej tabeli nie może określić liczby GB jako nielimitowanych.
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Koszt pakietu transmisji danych 1 GB roamingu – strefa Unia Europejska oraz świat
zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt. 16.1.5 SIWZ:
Cena

Cena
Przedmiot

jednostkowa

Stawka podatku

jednostkowa

VAT

brutto 1 GB

netto za 1 GB
1.

(kol. 2 + kol. 3

2.

3.

4.

…,… zł

…… %

…,… zł

Koszt jednego pakietu
transmisji danych 1 GB
roamingu – strefa Świat
(wszystkie kraje poza
Polską)

1.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
nie wnosimy do niej zastrzeżeń ani do załączników będących integralną częścią SIWZ
oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i podjęcia
decyzji o jej złożeniu.

2.

Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną
częścią SIWZ.

3.

Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną
częścią SIWZ.

4.

Akceptujemy Wzór umowy, w tym warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego.

5.

W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego, do zawarcia umowy wg wzoru, stanowiącego
załącznik nr 6 do SIWZ.

6.

Oświadczam(-y), że wadium w kwocie

…………………, zostało wniesione formie

.....................................................................................
7.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od dnia upływu terminu składania
ofert;

6. Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia:
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w zakresie† ………………………………………………………………………………….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), po zawarciu stosownej umowy.
7. Udzielamy gwarancji/ gwarancji producenta‡ na telefony oraz przenośne modemy jednak
na modemy na cały okres obowiązywania umowy
8. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
9. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące
dokumenty:
1) szczegółowy cennik telefonów z cenami detalicznymi telefonów typu A i B, a także
przenośnych modemów/routerów wi-fi wg wymagań wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącego zał. Nr 1.
2) szczegółowy cennik usług dla firm, który stanowić będzie załącznik do umowy wg
wymagań wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego zał. Nr 1.

…………………………………

……………………………….

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

†

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku
miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części
prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić.
‡
Niepotrzebne skreślić
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Oznaczenie sprawy: 33/15/PN
Załącznik Nr 3
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług
telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych
oraz przenośnych modemów/routerów wi-fi oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art.
22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadania wiedzy i doświadczenia
 dysponowania

odpowiednim

potencjałem

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi

do wykonania zamówienia,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Oznaczenie sprawy: 33/15/PN

Załącznik nr 4
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telefonii

komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz
przenośnych modemów/routerów wi-fi, oświadczam brak podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy PZP.

…………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Oznaczenie sprawy: 33/15/PN

Załącznik Nr 5
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE 4
w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”
Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:


nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP



należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP i w załączeniu
przekładam stosowną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

....................................................................................
podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

4

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi –
kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o
istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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Załącznik Nr 6

WZÓR UMOWY

Umowa nr …………
zawarta w Warszawie w dniu …………………

pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695), przy ul. Nowogrodzkiej
47a, REGON: 141032404, NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:…………………………………………………………………., na podstawie
pełnomocnictwa nr ..........., którego kopia Załącznik nr 5 do Umowy,
a
...................................................................................................................................................................,
(nazwa Wykonawcy)
z siedzibą w.........................., przy ul. ........................, REGON …………….., NIP ……………....,
zwanym/(ą) dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………...........……,
którego umocowanie do działania potwierdza ………………. stanowiący Załącznik nr 6 do Umowy,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

Niniejsza umowa, dalej „Umowa”, została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług telefonii komórkowej (w
tym połączenia w ramach roamingu) wraz z zakupem i dostawą nowych telefonów komórkowych,
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oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z zakupem i dostawą modemów,
dalej „Usługi”.
2. W ramach wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuję się
dostarczyć:
1) 290 sztuk kart SIM (w tym karty, o których mowa w pkt 5),
2) 140 sztuk aparatów telefonicznych Typu A dla Grupy I,
3) 240 sztuk aparatów telefonicznych Typu B dla Grupy II,
4) 30 sztuk przenośnych modemów Grupa III do mobilnego dostępu do Internetu wraz z 100
aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM,
5) dodatkowe karty SIM, modemy i aparaty telefoniczne Typu A i/lub B, na żądanie
Zamawiającego,
dalej „Sprzęt”.
3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, dalej
„SOPZ”, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. Wszystkie postanowienia SOPZ dotyczące
wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, są wiążące dla Stron.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1,
zgodnie z Umową, w szczególności zgodnie z SOPZ oraz Ofertą Wykonawcy, której kopia
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, dalej „Oferta”. Postanowienia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, dalej „SIWZ”, są wiążące dla Stron.
5. W ramach wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust.1, Wykonawca zobowiązuje się
świadczyć usługi obejmujące:
1) zapewnienie zasięgu sieci telefonii komórkowej na poziomie umożliwiającym realizację
transmisji głosu i danych,
2) zaprogramowanie, przekazanie i aktywowanie (w terminach określonych w SOPZ)
Zamawiającemu kart SIM telefonii komórkowej w wymaganych ilościach określonych
w SOPZ,
3) dostarczenie Zamawiającemu fabrycznie nowych telefonów komórkowych, wraz z kartami
pamięci (jeżeli posiadają możliwość instalacji kart pamięci) w ilościach określonych
w SOPZ, oraz ich wymianę po upływie 18-tu miesięcy obowiązywania Umowy,
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4) dostarczenie Zamawiającemu fabrycznie nowych przenośnych modemów do mobilnego
dostępu do Internetu,
5) dostosowanie świadczonych Usług do wymogów Zamawiającego,
6) całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonej Usługi w okresie obowiązywania
Umowy,
7) zapewnienie gwarancji i serwisu gwarancyjnego na dostarczoną Usługę oraz Sprzęt,
8) dostarczanie miesięcznych rozliczeń szczegółowych (bilingów) oraz miesięcznych rozliczeń
ogólnej ilości wykonanych połączeń zgodnie zapisami w SOPZ,
9) dostarczenie na żądanie Zamawiającego dodatkowych kart SIM, aparatów Typu A i B oraz
modemów.
6. Szczegółowe wykazy (tzw. bilingi) indywidualnych rozmów, jak również informacje
o wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania limitach w ramach danego okresu
rozliczeniowego określonych w Ofercie, Wykonawca nieodpłatnie sporządza w wersji
elektronicznej i przekazuje Zamawiającemu.
§ 2.
1.

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia przez okres 36 miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia
świadczenia Usług, tj. przeniesienia i aktywacji kart SIM, czyli od …………..... do …….....….,
(bez

składania

przez

Zamawiającego

dodatkowych

oświadczeń

lub

wypowiedzeń),

z zastrzeżeniem ust. 2.
2.

Z zastrzeżeniem innych przypadków przewidzianych postanowieniami Umowy lub przepisów
prawa, Umowa ulega rozwiązaniu przed okresem, na jaki została zawarta z chwilą, gdy łącznie
zapłacone, a także należne, lecz jeszcze niezapłacone wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu
świadczenia Usług przekroczy kwotę, o której mowa w § 8 ust 1 Umowy. W takim wypadku
Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym wymagalna stała się ostatnia z kwot wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 3.

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzoru
wykonania Umowy będzie: ………………………..……………., nr tel. ……….……., nr fax.
………………, e-mail: …………………..
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2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie:
...................................................., nr tel. ............................, nr fax ......................., e-mail:
………………………………………
3. Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana danych i osób, o których mowa w niniejszym paragrafie,
następuje w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony i nie wymaga aneksu do Umowy.
§ 4.
1. Wykonawca w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, nie później niż 7 dni
kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia świadczenia Usług, o którym mowa w § 2 ust. 1
Umowy, dostarczy Sprzęt określony w § 1 ust. 2 pkt 1-4 Umowy oraz przypisane do
poszczególnych numerów telefonicznych numery kart SIM, PIN, PUK, drogą elektroniczną lub na
nośniku CD w formacie Excel.
2. Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) Zamawiającego o gotowości do dokonania dostawy,
o której mowa w ust. 1.
3. Zamawiający ustali datę i godzinę odbioru Sprzętu określonego w ust. 1 (od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 14.00).
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy dodatkowych kart SIM i aparatów telefonicznych
w terminie 20 dni od dnia przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego.
5. Wykonawca dostarczy Sprzęt do siedziby Zamawiającego na własny koszt zgodnie z warunkami
Umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem utraty Sprzętu albo jego
uszkodzenia do czasu przekazania Sprzętu Zamawiającemu.
6. Wraz z dostawą Sprzętu, Wykonawca wyda Zamawiającemu wszystkie dokumenty z nim
związane i przydatne w eksploatacji (w szczególności gwarancje na dostarczone aparaty
telefoniczne, modemy, baterie, ładowarki i instrukcje obsługi w języku polskim).
7. Należyte wykonanie Umowy w zakresie dostawy Sprzętu każdorazowo będzie potwierdzone
podpisaniem przez obie Strony protokołu odbioru.
8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie dostawy Sprzętu,
w tym braków ilościowych lub jakościowych w przedmiocie dostawy, Zamawiający odmówi
podpisania protokołu odbioru. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na
wykonanie przedmiotu Umowy w tym zakresie, jednak nie dłuższy niż 7 dni. W przypadku
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bezskutecznego upływu tego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, zgodnie z §
10 ust. 1 pkt 2 Umowy.
9. Z chwilą podpisania protokołu odbioru Sprzęt staje się własnością Zamawiającego.
§ 5.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do świadczenia Usług będących
przedmiotem Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
dostarczonego w ramach Umowy Sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, patentów, praw
ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe,
pozostające w związku z wprowadzeniem Sprzętu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne związane
z wprowadzeniem do obrotu oprogramowania zainstalowanego w Sprzęcie oraz zapewni
bezterminowo Zamawiającemu upoważnienie (licencje) do korzystania ze wszelkiego
oprogramowania, dostarczonego wraz ze Sprzętem, zgodnie z jego przeznaczeniem na wszystkich
polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym określonych w ustawie o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
4. W przypadku wad prawnych w dostawie i stwierdzenia przez sąd naruszenia przez
Zamawiającego praw osób trzecich będącego wynikiem nieuprawnionego wprowadzenia Sprzętu
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Wykonawcę, na żądanie Zamawiającego
Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich związanych z tym roszczeń, a w szczególności
zrefunduje Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego z tego tytułu odszkodowania, kary
umowne, grzywny i inne podobne płatności, w tym poniesione opłaty i koszty sądowe.
5. W przypadku wystąpienia wad prawnych, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od
Umowy w terminie 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o istnieniu wad,
naliczenia kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 Umowy, i żądania naprawienia
poniesionej w związku z tym rzeczywistej straty.
§ 6.
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieprzerwane świadczenie Usług.
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2. Wykonawca oświadcza, że dostarczany w ramach Umowy Sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od
jakichkolwiek wad fizycznych, a w szczególności technicznych, technologicznych, materiałowych
lub wykonawczych, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2015, zgodny z opisem
określonym w załącznikach nr 1, 2 i 3 do Umowy.
§ 7.
1.

Zasady, tryb i terminy składania i rozpatrywania reklamacji Usług świadczonych w ramach
Umowy, określa Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych (stanowiący Załącznik Nr 4
do Umowy).

2.

Wykonawca zapewni gwarancję na zakupione telefony, modemy i akcesoria na okres i na
warunkach nie gorszych niż:
1) 24 miesiące – dla telefonów (w uzasadnionych przypadkach gwarancja może zostać udzielona
na inny okres, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy – np. gdy producent nie udziela gwarancji
na okres 24 m-cy),
2) 36 miesięcy – dla przenośnych modemów/routerów wi-fi,
3) 12 miesięcy – dla akcesoriów,
4) 6 miesięcy – dla baterii,
5) 90 dni – dla nośników pamięci (karty pamięci).

3.

Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru.

4.

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji,
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. Zamawiający ma możliwość korzystania
z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

5.

Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o okres braku możliwości korzystania ze Sprzętu,
spowodowanego awarią i czasem naprawy, a w przypadku wymiany Sprzętu – okres gwarancji
biegnie od nowa.

6.

Utrata roszczeń z tytułu gwarancji nie następuje mimo upływu terminu gwarancji, jeżeli
Wykonawca wadę zataił.

7.

Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio do
Wykonawcy.

8.

W ramach serwisu gwarancyjnego przez cały okres obowiązywania Umowy, Wykonawca
zobowiązuje się zapewnić bezpłatny transport uszkodzonego i naprawionego Sprzętu do i z siedziby
Zamawiającego.
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9.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia Sprzętu
w okresie od przyjęcia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego Sprzętu Zamawiającemu.

10. Zgłoszenia awarii dokonywane są przez Zamawiającego na udostępniony przez Wykonawcę numer
faksu …………….. (dostępny całodobowo) lub adres poczty elektronicznej ………………
11. Wykonawca zobowiązany jest przyjmować zgłoszenia, o których mowa w ust. 10, oraz
niezwłocznie potwierdzać otrzymanie zgłoszeń dokonanych w dni robocze, tj. od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:30 do 16:30, natomiast zgłoszeń dokonanych w pozostałych dniach i
godzinach, Wykonawca potwierdza do godziny 12:00 w najbliższym dniu roboczym na nr lub adres
określony w § 3 ust. 1 Umowy.
12. Sprzęt zostanie naprawiony nieodpłatnie lub, w przypadku braku możliwości jego naprawy,
wadliwy Sprzęt zostanie wymieniony na nowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia,
ewentualnie serwis przedstawi ekspertyzę techniczną Sprzętu, z której będzie wynikało, iż
wyłączną przyczyną uszkodzenia Sprzętu jest jego niewłaściwe użytkowanie.
13. W przypadku awarii Sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest, na czas naprawy, dostarczyć
bezpłatnie urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach technicznych w ciągu 48 h od
momentu otrzymania zgłoszenia.
14. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia usuwania awarii nie później niż następnego dnia
roboczego licząc od dnia otrzymania zgłoszenia.
15. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy uszkodzonego Sprzętu Wykonawca, na
własny koszt, dostarczy Zamawiającemu inny egzemplarz urządzenia o identycznych parametrach
– ten sam model lub równoważny o nie gorszych parametrach.
16. Wykonawca nieodpłatnie dokona wymiany Sprzętu na nowy, wolny od wad, po trzech naprawach
tego samego urządzenia.
17. W trakcie obowiązywania Umowy, każda naprawa Sprzętu nieobjęta gwarancją, będzie
poprzedzona wstępną analizą kosztów ewentualnej naprawy. Realizacja naprawy będzie zależna
od decyzji Zamawiającego, po zapoznaniu się ze wstępną analizą kosztów.
18. O każdej zmianie adresu poczty elektronicznej lub numeru faksu, Wykonawca zobowiązany jest
powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. Powiadomienie o powyższych zmianach nie
wymaga aneksu do Umowy.
§ 8.
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1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust.
1 Umowy, nie przekroczy kwoty brutto………………… słownie ………………… wraz z
podatkiem VAT, w tym wartość kwoty netto……..zł, przy zastosowaniu stawki …. VAT
wynikającej z kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2. Strony zgodnie postanawiają, że kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, obejmuje
wszelkie koszty i opłaty jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść w związku z należytym
wykonywaniem przedmiotu Umowy.
3. Strony zgodnie ustalają, że kwota miesięcznego abonamentu, dalej „Abonament”, wynosi
15 500,00 zł brutto. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może być powiększona
(w przypadku wykorzystania pełnej kwoty Abonamentu) stosownie do ilości faktycznie
zrealizowanych Usług, na podstawie cen jednostkowych wymienionych w Ofercie oraz cennikach
usług, o których mowa rozdziale A pkt. 5 SOPZ, a także o ceny aparatów telefonicznych (jeżeli w
danym miesiącu były kupowane/wymieniane). Wykaz cen połączeń i aparatów telefonicznych
określony jest w Załączniku nr 2 i 3 do Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia
odrębnej faktury za dostarczony Sprzęt (zamiast faktury obejmującej koszt Abonamentu oraz
wartość telefonów). Koszty pakietów transmisji danych roamingowych dla 1 GB w strefie
„Świat” w przypadku aktywacji przez Zamawiającego będą zwiększały wartość Abonamentu o
stawkę podaną przez Wykonawcę w Ofercie.
4. Płatności z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy,
dokonywane są w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
5. Transfer danych rozliczany jest w ramach Abonamentu, z którego w każdym okresie
rozliczeniowym naliczona zostanie kwota stanowiąca iloczyn założonej ilości GB i ceny
jednostkowej podanej w Ofercie, bez względu na ilość faktycznie wykorzystanych GB. Po
przekroczeniu ilości GB przypisanej dla danej aktywacji, dodatkowe koszty nie będą naliczane,
dopuszczalny jest niewielki spadek prędkości transferu danych.
6. Połączenia rozliczane są w ramach Abonamentu i stanowią iloczyn wielokrotności ilości
wykonanych połączeń naliczanych co 1 sekundę i wartości jednostkowej ceny czasu połączenia
trwającego 1 sekundę określonej na podstawie cen połączeń podanych w Ofercie.
7. SMS-y i MMS-y rozliczane są w ramach Abonamentu i stanowią iloczyn faktycznie wysłanych
widomości i ceny jednostkowej za dany typ wiadomości podany w Załączniku nr 2 do Umowy.
8. Ceny wskazane w Ofercie nie ulegną zmianie w trakcie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem §
11 Umowy.
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9. Faktury VAT przedłożone przez Wykonawcę muszą zawierać ceny jednostkowe netto za każdy
zrealizowany element składowy Usługi.
10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, na
podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu faktury
VAT, w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem przelewu.
12. Wykonawcy nie przysługuje prawo do występowania przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem
odszkodowawczym z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego w okresie obowiązywania
Umowy całości kwoty wskazanej w ust. 1.
13. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw, obowiązków i wierzytelności Wykonawcy
z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
§ 9.
1. Zamawiający po zakończeniu procedury reklamacyjnej zastrzega sobie prawo naliczenia
Wykonawcy kary umownej:
1) za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% kwoty brutto,
o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
2) w przypadku gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy przekroczy 14 dni
kalendarzowych – w wysokości 1% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy
następny dzień opóźnienia,
3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy inne niż w ust. 1, 2, 4 i 6 – w wysokości
0,5% kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia,
4) za przerwę w świadczeniu Usług trwającą ponad trzy godziny – w wysokości 0,1% kwoty
brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za każdą kolejną rozpoczętą godzinę przerwy,
5) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
– w wysokości 20% kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy,
6) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie dostawy Sprzętu w
wyznaczonym przez Zamawiającego dodatkowym terminie, o którym mowa w § 4 ust. 8 zd.
drugie Umowy –w wysokości 20% kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy.
2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub
na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.
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3. Zastrzeżone w Umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego.
§ 10.
1.

Niezależnie od postanowień § 9 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od
Umowy w przypadku:
1) opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji Usług przekraczającego 25 dni – w terminie
30 dni licząc od 26 dnia opóźnienia w rozpoczęciu realizacji Usług, które powinno nastąpić w
terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy;
2) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy lub jego części przez
Wykonawcę, jeśli Wykonawca po wezwaniu go przez Zamawiającego do świadczenia Usług
zgodnego z Umową, nie czyni tego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie 30
dni od upływu terminu określonego w wezwaniu;
3) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – w
terminie 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny;
4) zaprzestania przez Wykonawcę prowadzenia działalności, wszczęcia wobec Wykonawcy
postępowania likwidacyjnego lub naprawczego, zgłoszenia wobec Wykonawcy wniosku
o ogłoszenie upadłości – w terminie 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny;
5) naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 12 Umowy – w terminie 30 dni od dnia
kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej
przyczyny.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia z tytułu należycie wykonanej części przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia.
3. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty
naliczonych mu kar umownych.
§ 11.
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1.

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty w
sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego oraz nie była możliwa do przewidzenia na
etapie podpisania Umowy, w szczególności:
1) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego
świadczenia umownego,
2) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na świadczenie o lepszej jakości przy
zachowaniu tożsamości przedmiotu Umowy,
3) dopuszczalne jest wydłużenie terminu obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1
Umowy, z powodu siły wyższej albo z powodu okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego,
4) dopuszczalna jest zmiana Umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian
samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu i nazwy),
5) dopuszczalna jest zmiana Umowy polegająca na zmianie płatnika,
6) dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia, oznaczenia przedmiotu Umowy Wykonawcy
przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości,
7) dopuszcza się możliwość zmiany terminu rozpoczęcia świadczenia Usług z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, zachowując jednocześnie 36 miesięczny okres świadczenia
Usług,
8) zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług dotyczących przedmiotu
Umowy w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z poźn. zm.), które wejdą w życie po dniu
zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy
może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania
zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota należnego podatku oraz
wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług,
9) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w
stosunku do stanu z chwili zawarcia Umowy, w ten sposób, że Wykonawca po tej zmianie
przedstawi listę płac osób uczestniczących przy wykonaniu Umowy i wykaże jak zmiana ta
wpłynęła na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zamawiający zwiększy wynagrodzenie
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Wykonawcy o połowę różnicy pomiędzy otrzymywanym minimalnym wynagrodzeniem po
zmianie, a otrzymywanym minimalnym wynagrodzeniem przed zmianą;
10) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w stosunku do dnia
zawarcia umowy w ten sposób, że Wykonawca po zmianie zasad przedstawi listę płac osób
uczestniczących przy wykonaniu Umowy i wykaże jak zmiana ta wpłynęła na koszt
wykonania przedmiotu Umowy. Zamawiający zwiększy wynagrodzenie Wykonawcy o
połowę różnicy pomiędzy uiszczanymi składkami po zmianie, a uiszczanymi składkami przed
zmianą;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia
publicznego, każda ze stron Umowy od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian,
może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia.
2.

Jeżeli zmiana przepisów prawa w okresie obowiązywania Umowy powodować będzie
konieczność zmiany Umowy, Strony dokonają niezwłocznie zmiany Umowy w zakresie
wymaganym przepisami.

3.

Zmiana postanowień Umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej,
chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana Umowy na wniosek
Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.
§ 12.

1. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie informacje pozyskane przez Wykonawcę w związku
z wykonywaniem Umowy są poufne i nie mogą być bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani ujawnione w inny sposób.
2. Zachowania poufności nie będzie dotyczyło informacji:
1) która jest częścią domeny publicznej w momencie ujawnienia lub wchodzi do domeny
publicznej po ujawnieniu bez naruszenia warunków Umowy przez Wykonawcę,
2) które były, są lub stały się dostępne dla Wykonawcy przed ich udostępnieniem przez
Zamawiającego;
3) które zostały uzyskane przez Wykonawcę od osób trzecich;
4) w stosunku do której przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają jej ujawnienia.
3.

Informacje otrzymane od Zamawiającego wykorzystywane będą przez Wykonawcę wyłącznie
w celu realizacji Umowy.
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§ 13.
1. W razie powstania sporu na tle wykonywania Umowy, Strony są zobowiązane w pierwszej
kolejności do wyczerpania drogi postępowania polubownego.
2. Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie pisemnego roszczenia do
drugiej Strony.
3. Strona ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 21
dni od daty otrzymania roszczenia. Brak ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia, oznacza
uznanie roszczenia za uzasadnione.
4. Postanowienia Umowy są nadrzędne nad zapisami wszelkich umów, ogólnych warunków umowy,
regulaminów itp. obowiązujących u Wykonawcy.
§ 14.
1. Spory wynikłe na tle wykonywania Umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego, po bezskutecznym przeprowadzeniu postępowania polubownego, o którym
mowa w § 13 Umowy.
2. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Umowy.
§ 15.
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo telekomunikacyjne i ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§ 16.
1.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

2.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
Oferta Wykonawcy (kopia).
Cennik telefonów.
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Zamawiającego (kopia).
Umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy.
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ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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