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1. Zamawiający 

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni – Gdynią – miastem na Prawach 

Powiatu – Urząd Miasta Gdyni 

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  

81-382 Gdynia, woj. pomorskie,  

NIP 5862312326 

www.gdynia.pl,  

Wydział prowadzący postępowanie - Wydział Administracyjny 

tel. 58 668 86 60 

fax:  58 668 86 62 

email: wydz.administracyjny@gdynia.pl  

Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od 

pracy) 

2. Postępowanie 
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3. Przedmiot zamówienia 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dostępu do usług głosowych oraz 

transferu danych telefonii komórkowej 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do siwz oraz postanowieniach wzoru 

Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do siwz.  

3.3. Kody CPV:  

64210000-1 usługi telefoniczne i przesyłu danych 

32550000-3 urządzenia do przesyłu danych 

32250000-0 telefony komórkowe 

3.4. Warunki serwisu w okresie gwarancyjnym zostały opisane w Załączniku nr 1 do 

siwz pkt 10 

3.5. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z zaleceniami 

producenta sprzętu. 

3.6. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, 

aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 

ust. 1-3 Ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z 



art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w 

niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu 

do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

4. Oferty wariantowe oraz zamówienia o których mowa w art. 67 ust 1 
pkt 6 

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 

7 ustawy Pzp.  

4.2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Pzp dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtórzeń podobnych 

usług oraz dostawy sprzętu, zgodnych z przedmiotem zamówienia.  

4.3. Zamówienia określone w ust. 4.2 będą polegały na aktywowaniu dodatkowych kart 

sim, umożliwiających korzystanie z usług głosowych oraz transferu danych oraz 

dostawę sprzętu; jak w zamówieniu podstawowym. 

4.4. Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla 

realizacji niniejszego zamówienia w Załączniku nr 1 do siwz. 

 

5. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: 

18 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków 

6.1. Warunki udziału w postępowaniu 

6.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

6.1.1.1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 

6.2.1. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 6.1, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: został wpisany do prowadzonego przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, co uprawnia 

go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, 

zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dn 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 

2014 poz. 243) 



7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca 
w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu 
oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

7.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu 

wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu 

oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty). 

7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

(Załącznik nr 4 do SIWZ), 

7.1.2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 5 do 

SIWZ), 

7.1.3. Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot 

na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp– jeżeli Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach 

innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do siwz. 

 

7.2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, 

którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których 

Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w 

postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w 

przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp: 

7.3.1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych, uprawniające wykonawcę prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z 

art. 10 ust 1 ustawy z dn 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 

2014 poz. 243) 

7.3.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w 

celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 

pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie 

wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców 

KRS, CEIDG);  

7.3.3. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z 

otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, 

wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że 



powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

Oświadczenie należy złożyć w miejscu o którym mowa w pkt 12.1 siwz. 

7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

7.3.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.2 składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

7.3.2. 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 7.2.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 

odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub 

przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

7.4. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się 

spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za 

najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumenty wymienione w pkt 7.2.2, potwierdzającego brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

7.5. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 7, składane są w oryginale, zaś 

dokumenty, o których mowa w pkt 7, mogą być składane w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać 

odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega, 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

7.7. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane 

wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy 

waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego 



Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych  

7.8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg 

formuły: „spełnia – nie spełnia”. 

8. Wykonawcy występujący wspólnie 
8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu 

albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne 

pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.  

8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w 

odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 

8.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom 
9.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji poszczególnych części 

zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia. 

9.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm 

tych podwykonawców. 

9.3. Jeżeli wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, 

będącego podmiotem, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na które zasoby wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

9.4. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego 

zakres i firmy podwykonawców wskazuje w ofercie. 

10. Wykonawcy wpisani do urzędowych wykazów zatwierdzonych 
wykonawców lub wykonawcy certyfikowani przez jednostki 
certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji. 

Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez 

właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą państwa, w 

którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty 



stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich 

dokumentów wymienionych w pkt 7.2. Złożenie zaświadczenia lub certyfikatu nie zwalnia 

ze złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców i podmiotów, na których zasoby 

wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 
 

11. Sposób przygotowania oferty 
11.1. Wymagania ogólne 

11.3.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11.3.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi 

w SIWZ. 

11.3.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, 

maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z SIWZ dokumenty i 

oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja 

polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

11.3.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być 

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający 

zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.  

11.3.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. 

11.3.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, 

były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie 

muszą być czytelne. 

11.3.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11.3.    Oferta składa się z: 

11.3.1 Formularza oferty o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2  oraz formularza 

cenowego o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3; 

11.3.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu   

(Załącznik nr 4 do SIWZ 

11.3.2.1 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 5 do 

SIWZ) 

11.3.3. Dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmiot 

trzeci na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, o ile wykonawca polega na 

takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków;  

11.3.4. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on 

dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, 

których adres internetowy wykonawca wskazał w  Załączniku nr 2 do siwz. W 



przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym 

języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do 

przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. 

11.3.5. Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub 

wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to 

dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy 

złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 

 

11.4. Opakowanie oferty  

11.4.1. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi 

dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, 

zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym 

oznaczenie: „Oferta na usługę telefonii komórkowej oraz transferu danych wraz z 

dostawą sprzętu, dla Urzędu Miasta Gdyni” Nie otwierać przed 28.12.2016 r. godz. 

10:00” 

11.4.2. Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane. 

 
11.5. Zmiana lub wycofanie oferty: 

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 

że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty 

wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, 

opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w 

którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”. 

Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten 

sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to 

oświadczenie, należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”. 

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania 
ofertą 

 
12.1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: kancelaria ogólna na parterze 

Urzędu Miasta w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  

12.2. Termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2016 r. , godz. 90:30 . 

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2016 r. godz. 10;00 w siedzibie 

Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, ul. Partyzantów 42 w Gdyni  

12.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

12.5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Zamawiający 

zamieści informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej. 



12.6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12.7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie 

13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami i formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami. 

13.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują 

wyłącznie drogą pisemną (za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście), 

mailem lub faksem. Forma maila oraz faksu jest niedopuszczalna dla następujących 

czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, 

zmiana oferty, powiadomienie zamawiającego o wycofaniu złożonej przez 

wykonawcę oferty, a także składania dokumentów lub oświadczeń potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia dla 

których zgodnie z przepisami prawa wymagana jest forma oryginału lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania 

korespondencji faksem lub mailem każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie 

potwierdza fakt jej otrzymania. 

13.2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

Joanna Lompert – inspektor tel.: 58 668 86 64; od poniedziałku do piątku w godz. od 

08:00 do 16:00, 

Michał Krupiczowicz – inspektor, tel. 58 668 86 69; od poniedziałku do piątku w godz. od 

08:00 do 16:00, 

13.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

zapisów SIWZ. 

13.4. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ 

kierując swoje zapytania pisemnie/faksem/mailem na adres/nr faksu /adres email 

Zamawiającego, podany w pkt 1 SIWZ. 

13.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt 13.4, niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 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. 

13.6.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 13.5., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

13.7. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.5. 



13.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ, oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, 

na której zamieszczono SIWZ. 

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
14.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.  

14.2. Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza cenowego 

stanowiącego Załącznik nr 3.  

14.3. W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty 

(wynagrodzenie wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana 

będzie w złotych polskich. 

14.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 

oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z 

tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności 

związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.  

14.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

14.6. Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych w 

obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi  oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu 

ceny w następujący sposób:  

14.5.1. jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, 

przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbą; Omyłki Zamawiający poprawi 

zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. W razie wątpliwości, za decydującą Zamawiający uzna cenę 

jednostkową brutto, podaną przez Wykonawcę w Formularzu cenowym. 



15. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 
15.1. Kryteria oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie 

następującym kryterium i jego wagą: 

kryterium I:  cena oferty brutto - waga 70 %. 

kryterium II:  cena 1 GB w pakiecie transferu dla miesięcznej opłaty ryczałtowej 10 
% 

 kryterium III: wielkość pakietu transferu danych dla miesięcznej opłaty ryczałtowej 10 %. 

kryterium IV: wielkość dodatkowego pakietu transferu danych 5 %. 

kryterium V: wielkość dodatkowego pakietu transferu danych w roamingu 5 %. 

 

15.2. Sposób oceniania oferty  
15.2.1 Dla kryterium I ustala się punktację 1-70. 

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym zał. nr 2 do SIWZ. Oferta z najniższą ceną uzyska 70 punktów. 

 
            Pn 
P = ------------- = ilość punktów 
            Pb 
 

P – liczba punktów 

Pn – cena najniższa ze złożonych ofert 

Pb – cena badanej oferty 

 

 

15.2.2.  Dla kryterium II ustala się punktację 1-10, Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny 

podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zał. nr 2  do SIWZ. Oferta z najniższą ceną 
uzyska 10 punktów. 

 

Wykonawca, który przedstawi najniższa cenę za 1 GB usługi transferu danych dla miesięcznej 

opłaty ryczałtowej otrzyma 10 punktów 

 

            Dw 

D = ------------ x 10 

            Db 

 

D – liczba punktów 

Dw – wartość miesięcznego pakietu transferu danych 

Db – wielkość pakietu transferu danych dotyczącego miesięcznej opłaty ryczałtowej 

 

 

 

15.2.3. Dla kryterium III ustala się punktację 1-10. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie 

wielkości miesięcznego pakietu transferu danych, podanej przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym zał. nr 2  do SIWZ. Oferta z najwyższą ilością GB uzyska 10 punktów. 

 

 

Dla kryterium III ustala się punktację 1-10.  

 

 

            Bw 

B = ------------ x 10 



            Bb 

 

B – liczba punktów 

Bw – maksymalna wielkość miesięcznego pakietu transferu danych  

Bb – wielkość pakietu transferu danych badanej oferty 

 

 

15.2.4. Dla kryterium IV ustala się punktację 1-5. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie 

wielkości dodatkowego pakietu transferu danych, podanej przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym zał. nr 2  do SIWZ. Oferta z najwyższą ilością GB uzyska 5 punktów. 

 

 

            Gw 

G = ------------ x 5 

            Gb 

 

G – liczba punktów 

Gw – maksymalna wielkość dodatkowego pakietu transferu danych  

Gb – wielkość pakietu transferu danych badanej oferty 

 

15.2.5. Dla kryterium V ustala się punktację 1-5. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie 

wielkości dodatkowego pakietu transferu danych w roamingu, podanej przez Wykonawcę w 

formularzu ofertowym zał. nr 2  do SIWZ. Oferta z najwyższą ilością GB uzyska 5 punktów. 

 

Wykonawca, który przedstawi największą ilość GB w dodatkowym pakiecie transferu danych w 

roamingu uzyska 5 punktów. 

 

            Pw 

P = ------------ x 5 

            Pb 

 

P – liczba punktów 

Pw – maksymalna wielkość dodatkowego pakietu transferu danych w roamingu  

Pb – wielkość pakietu transferu danych badanej oferty 

 

15.3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników obliczeń punktów do dwóch miejsc 

po przecinku. 

15.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę 

punktów (W) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem: 

W = P + D + B + G + P 

Gdzie: 

W – łączna liczba punktów oferty ocenianej 

P – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty 

D – cena 1 GB w pakiecie transferu danych dla m-cznej opłaty ryczałtowej 

B – Wielkość pakietu transferu danych dla m-cznej opłaty ryczałtowej 

G – wielkość dodatkowego pakietu transferu danych 

P – wielkość dodatkowego pakietu transferu danych w roamingu 



16. Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy 
16.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  

zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem. 

16.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, 
który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ . 

16.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób 

16.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w pkt. 16.3 jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 

16.5. 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 ponownego 

badania i oceny. 

16.6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa 

regulująca zasady współpracy uczestników postępowania. 

16.7. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą 

fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, zapisy umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zostaną dostosowane dla takiej osoby. 

17. Zmiany postanowień umowy 
17.1 Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, 

zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z 

mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ 

17.1.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów ustawowych 

17.2. Wymieniony powyżej katalog obejmuje zmiany, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę, nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby 

Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach 

określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach 

przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 



uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

 

19. Pozostałe postanowienia 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 

 

Wykaz załączników do SIWZ 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna 

Załącznik nr 2 - Formularz oferty 

Załącznik 3 – Formularz cenowy 

Załącznik  nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w 

postępowaniu  

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 

Załącznik nr 7 - Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

Rozdział I 

Opis przedmiotu zamówienia. 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii 
komórkowej dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni, obejmujące w dniu zawarcia umowy aktywację i 
obsługę: 
-  6 kart SIM na dzień zawarcia umowy, dla  połączeń głosowych wraz z dostępem do 

nielimitowanej ilości transferu danych, w ramach jednego, wspólnego abonamentu; z możliwością 
aktywowania dodatkowych kart sim w ilości do 4 szt w czasie realizacji umowy, 

-  118 kart SIM na dzień zawarcia umowy dla połączeń głosowych z możliwością korzystania z 
pakietu transferu danych dedykowanego Zamawiającemu, z możliwością aktywowania dodatkowych 
kart sim w ilości do 20 szt w czasie realizacji umowy, 

-  14 szt.kart SIM na dzień zawarcia umowy realizujących bezprzewodowy dostęp do Internetu, z 
możliwością aktywowania dodatkowych kart w ilości do 6 szt, w trakcie realizacji umowy. 

- 4 szt kart sim realizujących dostęp do szerokopasmowego Internetu w technologii LTE ze 
stałym zewnętrznym adresem IP o minimalnej taryfie Internetu 40-60 GB 
2) Realizacja przedmiotu zamówienia dedykowana jest dla jednego z operatorów telefonii 

komórkowej świadczącego usługi na polskim rynku telekomunikacyjnym. 
3) Świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmuje następujące elementy: 

1) 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. 

2) Zaprogramowanie, aktywowanie i przekazanie Zamawiającemu kart SIM telefonii 
komórkowej w ilościach określonych w Specyfikacji Technicznej 

3) Dostarczenie Zamawiającemu fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ilościach 
określonych w Specyfikacji Technicznej. 

4) Dostosowanie świadczonych usług do wymogów Zamawiającego. 
5) Zamawiający wymaga, aby przerwa, np. na skutek awarii itp., w świadczeniu usług nie trwała 

dłużej niż 2 godziny. W przypadku, gdy przerwa w świadczeniu usług, z winy Wykonawcy 
będzie dłuższa niż 2 godziny Wykonawca udzieli Zamawiającemu rabatu za każdą kolejną 
rozpoczętą godzinę przerwy wg następującej zasady: (ilość godzin przerwy / ilość godzin w 
miesiącu x cena abonamentu). Przerwa w świadczeniu usług i związany z nią rabat nie mogą 
mieć żadnego wpływu na obniżenie miesięcznego pakietu kwotowego związanego z 
określonym abonamentem. Zamawiający nie będzie obciążany kosztami usuwania 
zaistniałych awarii mających wpływ na świadczone dla niego usługi. 

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

4) Zagwarantowanie świadczenia przez Wykonawcę dla potrzeb Zamawiającego usług aktualnie 
dostępnych. 

5) Umowa pomiędzy stronami zostanie zawarta na okres  do 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
świadczenia usług telekomunikacyjnych. Świadczenie usługi nastąpi w ciągu 30 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

6) W ramach usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 
Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 



niezbędne do jej realizacji karty SIM oraz telefony komórkowe, a także zapewni bezpłatny serwis 
funkcjonowania uruchomionego systemu i dostarczonych urządzeń oraz ich transport. 

7) Rozpoczęcie świadczenia przedmiotowej usługi jest ściśle związane zakończeniem 
umowy z dotychczasowym operatorem, tj. na dzień 19.01.2016 r..  

Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji numerów przydzielonych przez 

dotychczasowego operatora zgodnie z art. 71.ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo 

telekomunikacyjne ( Dz.U.Nr.171,poz 1800,z późn.zm) – przeniesienie przydzielonego 

numeru nie może powodować przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłużej 

niż 3 godziny, pomiędzy 00:00 a 03:00 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r.” 

 
8) Dostarczenie do siedziby Zamawiającego  
8.1) 130 szt aparatów telefonicznych, oraz 138 szt kart SIM umożliwiających korzystanie  

z usług telefonii komórkowej oraz transferu danych; zgodnie z aktualną ofertą 
urządzeń Wykonawcy oraz zamówieniem Zamawiającego. 

8.2. Urządzenie w ilości 4 szt,  o następujących parametrach:  

a) Obsługiwane systemy operacyjne :Windows XP SP3, Windows Vista 

SP1/SP2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1; Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9. 

10.10 z najnowszymi uaktualnieniami Obsługa USSD 

b) Gniazdo antenowe 2x SMA 

c) Sieci: LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz, TDD2600 MHz; 

HSPA+/HSPA/UMTS 900/2100 MHz; EDGE/GPRS/GSM 

850/900/1800/1900 MHz 

d) Waga < 500 g 

e) Wymiary: 186x139x46 mm 

f) Złącza: Port WAN/LAN, 3xPort LAN, Port RJ 11, Port USB 2.0 

g) Ethernet, GPRS. LTE, Wi-Fi, EDGE, UMTS 

h) LTE Pobieranie danych do 150Mb/s, wysyłanie do 50Mb/s 

i) Odbiór danych HSDPA: 42 Mbps 

j) Wysyłanie danych HSUPA: 5.76 Mbps 

k) HSPA+ 

l) USB 

m) Możliwość podłączenia zewnętrznej pamięci (USB Host) 

 
8.3. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz objęte gwarancja producenta. 

8.4. Karty SIM i urządzenia muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego w okresie 7 
dni kalendarzowych przed terminem aktywacji kart SIM. 

8.5. Przeniesienie nastąpi zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
16 grudnia 2010 w sprawie warunków korzystania z uprawnień publicznych sieciach 
telefonicznych (Dz.U. z dnia 28 grudnia 2010 r.) 

   
 
9) Pierwsza opłata (faktura) za świadczenie usługi winna być naliczona po zamknięciu pierwszego 

okresu rozliczeniowego następującego po dacie aktywacji karty SIM. 
 

 

 

 



Rozdział II  

Informacje o sieci telefonii komórkowej wykorzystywanej przez Zamawiającego 

Poniżej został przedstawiony szacunkowy koszt połączeń generowanych w ciągu 6 miesięcy, przez 

obecnie użytkowane 138 telefony komórkowe Zamawiającego w ramach usług głosowych oraz 

korzystanie z transferu danych  

Wyszczególnienie Usługi głosowe Transfer danych 

Procentowy udział 60 %. 
40 % 

. 

Łączny koszt połączeń w ciągu 6 

miesięcy 2014 r. 
Ok. 84 000,00 PLN 

 

Rozdział III 

Wymagania Zamawiającego w zakresie świadczenia usługi telekomunikacyjnej telefonii 
komórkowej oraz transferu danych dla Urzędu Miasta Gdyni, które muszą być spełnione przez 

Wykonawcę na terenie Polski. 

1. Wymagania dotyczące usług sieciowych. 

1) Zapewnienie przez Wykonawcę zasięgu sieci telefonii komórkowej na obszarze całego kraju na 

poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i transmisji danych w dostępnych 

technologiach bez względu na porę dnia (nie mniej niż 91% pokrycia terenu i nie mniej niż 94% 

populacji). Z zastrzeżeniem, iż na terenach objętych zasięgiem przesyłu danych w technologii 

LTE Wykonawcy, zagwarantuje on Zamawiającemu świadczenie usługi w tejże technologii. 

Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu wymagań dotyczących 

zasiągu sieci. 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zachowania wszystkich obecnie używanych 

numerów MSISDN, przy  czym Zamawiający nie poniesie kosztów przeniesienia numeru 

do sieci Wykonawcy. Przeniesienie numeru nastąpi na zasadach ogólnie stosowanych 

przez operatora. Zachowane numery muszą być zawarte w wewnętrznej grupie 

korporacyjnej. Wraz z podpisaniem umowy Zamawiający w terminie 7 dni roboczych 

przekaże zestawienie numerów MSISDN przypisanych do poszczególnych grup 

abonamentowych wraz z odpowiednim pełnomocnictwem oraz niezbędne informacje 

umożliwiające zrealizowanie postanowień tego punktu przez Wykonawcę po zakończeniu 

czasu trwania umowy z Wykonawcą, przeniesienie wszystkich aktywnych numerów 

Zamawiającego z sieci Wykonawcy do sieci innego operatora będzie dla Zamawiającego bez 

kosztowe. 

3) W ramach usługi muszą być zagwarantowane standardowe opcje oferowane przez operatora, w 

tym między innymi: 

- przesyłanie SMS, 

- przesyłanie MMS, 

- dostęp do Internetu (WAP, przeglądanie stron www, itp.), 

- prezentacja numeru (dzwoniącego i własnego), 

- roaming, 

- połączenia międzynarodowe, 

- transmisja LTE, GPRS, EDGE, UMTS. 



 

 

 

2. Abonamenty, plany taryfowe, opłaty, cenniki. 

1 Wykonawca wraz z datą rozpoczęcia świadczenia usługi aktywuje  124 szt kart SIM dla 

telefonów realizujących połączenia głosowe oraz  do 14 szt kart SIM dla modemów 

realizujących dostęp do Internetu,  

2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości abonamentów do 30% stanu 

początkowego. 

3 Wykonawca określi kwotę abonamentu  dla 6 szt abonamentów w ramach którego będą 
prowadzone nielimitowane rozmowy telefoniczne, SMSy, MMSy do wszystkich sieci oraz 

możliwość korzystania z nielimitowanej transmisji danych w ciągu okresu rozliczeniowego. 

4 Wykonawca określi kwotę abonamentu dla 118 szt abonamentów, w w ramach którego 

prowadzone będą nielimitowane rozmowy telefoniczne, SMSy, MMSy; do wszystkich sieci z 

możliwością korzystania z przydzielonego Zamawiającemu pakietu transferu danych. 

5 Wykonawca określi kwotę abonamentu dla 14 szt bezprzewodowego dostępu do internetu 

zakładając, że limit przesyłania danych wliczony w abonament, w połączeniach modemowych 

będzie wynosił minimum 10 GB miesięcznie. Po przekroczeniu przyznanego limitu może 

nastąpić zmiana parametrów technicznych transmisji (ograniczenie transferu), nie mogą być 
natomiast naliczane żadne dodatkowe opłaty. 

6 Wykonawca określi kwotę abonamentu dla 4 szt bezprzewodowego Internetu z minimalną 
taryfą dla Internetu 40 – 60 GB. 

7 Wykonawca określi wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej, dotyczącej korzystania przez 

Zamawiającego z pakietu transferu danych o wielkości nie mniejszej niż 60GB/m-c 

8 Wykonawca określi wysokość opłaty za dodatkowy pakiet transferu danych na terenie kraju, 

wykorzystywanego przez zamawiającego w zależności od zaistniałej potrzeby. 

9 Wykonawca określi wysokość opłaty za dodatkowy pakiet transferu danych w roamingu, 

wykorzystywanego przez zamawiającego w zależności od zaistniałej potrzeby. 

10 Wykonawca określi cenę sprzedaży według której Zamawiający dokona nabycia aparatów 

telefonicznych 

9.1. w przedziale cenowym 1501 – 3700 zł brutto do 20 szt telefonów na dzień zawarcia umowy 

9.2. w przedziale cenowym 700 - 1500zł brutto do 110 szt telefonów na dzień zawarcia umowy 

11 Abonament nieograniczonego dostępu do Internetu uruchomiony na numerze głosowym w 

kraju w technologiach LTE, HSDPA, 3G, GPRS  Wykonawca będzie rozliczał wykorzystanie 

dostępnego pakietu z dokładnością do 1 kB. Po przekroczeniu limitu Wykonawca może 

zastrzec sobie prawo do nie naliczania dodatkowych opłat po przekroczeniu dostępnego 

pakietu. Do czasu osiągnięcia limitu, prędkość transferu danych nie może być w żaden sposób 

sztucznie ograniczana przez operatora i powinna zależeć wyłącznie od specyfikacji 

technicznej urządzenia, zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej, obciążenia stacji 

nadawczej, siły odbieranego sygnału oraz warunków atmosferycznych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) Zapewnienia obsługi usług abonamentowych. 
2) Zapewnienia dostępu do wszystkich usług aktualnie oferowanych przez Wykonawcę. 
3) Bezpłatnego włączenia/wyłączenia usług sieciowych CLIP, CLIR, roaming, rozmowy 

międzynarodowe itd. oferowanych przez Wykonawcę. 
4) Zapewnienia możliwości sprawdzania stanu własnego rachunku przez danego użytkownika, np. w 

formie wiadomości tekstowej SMS. 
 
 

 



4. Karty SIM 

1) Łącznie Zamawiający planuje uruchomić 138 sztuk kart SIM z przeznaczeniem na  świadczenia 

usług telefonii komórkowej (usługi głosowe, transfer danych). Karty SIM winny być 
zaprogramowane w sposób umożliwiający również transmisję danych w standardzie LTE, UMTS 

i EDGE. 

2) Karty SIM mają być dostarczone do siedziby Zamawiającego w Gdyni Al. Marsz Piłsudskiego 

52/54 w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich musi 

być widoczny nr MSISDN. 

3) Dostawy kart SIM i ich aktywacja winny być dla Zamawiającego bezkosztowe. Zamawiający 

wymaga dodatkowo dostarczenia bezpłatnie 5 szt dodatkowych nieaktywnych kart SIM. Karty te 

będą aktywowane (np. w przypadku utraty lub uszkodzenia określonej karty) po telefonicznym 

zgłoszeniu przez Zamawiającego. Aktywacja nowej karty musi nastąpić maksymalnie po 2 

godzinach od momentu zgłoszenia. Dotyczy to dni roboczych od poniedziałku do piątku , w 

godzinach 8.00-16.00. Ewentualna aktywacja i deaktywacja kart SIM musi być dla 

Zamawiającego bezkosztowa. 

4) Wykonawca zapewni w ciągu trwania umowy bezpłatne korzystanie ze „zmiany numeru na 

życzenie" z puli numeracyjnej Wykonawcy dla maksymalnie 5% kart SIM Zamawiającego. 

5) Strony dopuszczają bezpłatną cesję  kart  SIM,  dostarczonych  w  ramach   umowy o 

świadczenie usług telekomunikacyjnych, na inne jednostki organizacyjne UMG lub zgodnie 

z cennikiem Wykonawcy, na pracownika UMG. Po dokonaniu cesji Zamawiający aktywuje 

nowy numer z taką samą taryfą. Cesja na inne jednostki UMG nie spowoduje zmiany 

abonamentu i zasad jego rozliczania, natomiast w przypadku cesji na pracownika UMG 

abonament zmieni się na ogólnie dostępny dla klientów indywidualnych. 

5. Wymagania dotyczące telefonów komórkowych. 

1) Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego 130 sztuk telefonów komórkowych oraz 4 szt 

modemów internetowych, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. Telefony 

komórkowe będą fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu producenta i objęte gwarancją 
udzieloną przez producenta. 

1.1) Zamawiający na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi przewiduje dokonanie zakupu do 20 szt 

aparatów w grupie cenowej 1501 zł do 3700 zł brutto 

1.2) Zamawiający na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi przewiduje dokonanie zakupu do 110 szt 

aparatów w grupie cenowej 700 zł do 1500 zł brutto. 

2) Wykonawca zagwarantuje w trakcie realizacji zamówienia bezpłatne zdjęcie blokady SimLock z 

5% zakupionych i wskazanych przez Zamawiającego telefonów komórkowych, z możliwością 
ich użytkowania we wszystkich sieciach komórkowych (opcja dla wskazanych telefonów) oraz z 

zachowaniem okresu gwarancji. 

3) Wykonawca  załączy do dostarczonych telefonów komórkowych instrukcje obsługi w języku 

polskim i akcesoria zgodnie ze specyfikacją fabryczną producenta. 

4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wskazane poniżej telefony o równoważnych lub 

lepszych parametrach technicznych wg wymienionych poniżej grup: 

 

6. Wymagania dotyczące aplikacji internetowej służącej do zarządzania usługami oraz 
konfiguracji dostarczonych kart SIM. 

1) Wykonawca na swój koszt dostarczy do siedziby Zamawiającego i zainstaluje, na jednym 

stanowisku administratora sieci telefonów komórkowych Zamawiającego, niezbędny program 

komputerowy, który umożliwi administratorowi dostęp i zarządzanie następującymi typami 

danych: 

a) zarządzanie usługami dodatkowymi na kartach SIM: 

-   roaming, 



-   rozmowy międzynarodowe, 

-   CLIR, CLIP, 

-   deaktywacja na wypadek kradzieży, reaktywacja, 

-   możliwość okresowego blokowania połączeń wychodzących, 

-   bieżące użycie usług na poszczególnych MSISDN,  

b) informacji szczegółowych o MSISDN: PIN, PUK, nr seryjny karty SIM,  

c) możliwość zamawiania on-line nowych aktywacji, sprzętu i akcesoriów 

d) informacji o zobowiązaniach finansowych (faktury za sprzęt oraz bilingowe), 

2) Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi dostarczonych aplikacji dla dwóch administratorów. 

8. Obsługa Zamawiającego 

1) Wykonawca zapewni całodobową (w  godzinach  urzędowania przedstawiciela Wykonawcy - w 

pełnym zakresie, a po godzinach urzędowania w zakresie blokady kart SIM i uruchomienia bądź 
wyłączenia podstawowych usług) obsługę kont klienta Zamawiającego wraz z wyznaczeniem 

osób i numerów kontaktowych do realizacji tej obsługi. 

9. Faktury, bilingi 
1) Wykonawca bezpłatnie sporządzi bilingi połączeń w formie zestawienia elektronicznego 

dostępnego przez sieć Internet wg ustalonych kont abonenckich. 

2) Sporządzony biling połączeń musi zawierać między innymi czas trwania  połączeń, godzinę i 

minutę wykonania połączeń, adresata połączenia, SMS-y, MMS-y, ilość przesłanych 

(odebranych) danych, cenę połączeń itp.  

3) Elektroniczne dane taryfikacyjne muszą być udostępnione i przekazywane Zamawiającemu za 

pomocą aplikacji internetowej w postaci pliku Excel.  

4) Szczegółowe bilingi z przeprowadzonych połączeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu z 

podziałem na odpowiednie grupy użytkowników (konta klienta) ustalone wcześniej z 

Zamawiającym. Wykonawca stworzy subkonta dla poszczególnych jednostek Urzędu Miasta 

Gdyni zgodnie z kryteriami przekazanymi przez Zamawiającego w ciągu miesiąca od podpisania 

umowy. 

5) Wykonawca zapewni dostarczanie Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od 

zakończenia okresu rozliczeniowego faktury za wykonane usługi. 

6) Termin płatności za wystawione przez Wykonawcę faktury VAT wyniesie 21 dni od dnia 

dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

10. Gwarancja i serwis 

1) Wykonawca zapewni, w godzinach urzędowania Zamawiającego, pełną obsługę w zakresie 
świadczenia serwisowych usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych dotyczących posiadanego 
przez Zamawiającego sprzętu komórkowego dostarczonego przez Wykonawcę. 

2) Wykonawca  zapewni  bezpłatny odbiór uszkodzonego, wadliwego sprzętu i dowóz sprzętu po 
usunięciu wady lub jego naprawie. 

3) Odbiór i dowóz sprzętu dokonywany będzie do i z siedziby Zamawiającego w Gdyni Al. Marsz 
Piłsudskiego 52/54 

4) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzonego sprzętu (odebranie do naprawy): 24 
godziny. 

5)  Maksymalny czas naprawy urządzenia wynosi 30 dni roboczych, w tym czasie  

Wykonawca zapewni nieodpłatnie aparat zastępczy. 
6) Wykonawca zapewni obsługę gwarancyjną dostarczonego sprzętu na zasadach 

określonych przez producenta w karcie gwarancyjnej od daty podpisania Protokołu 
Odbioru. W przypadku niesprawnego sprzętu bez udziału winy Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia równoważnego aparatu zastępczego na czas 
obowiązywania umowy. 

. 



 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa (firma)/imię nazwisko…………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………. 

Nr telefonu/nr faksu ………………………………………………………………………… 

Nr NIP (przedsiębiorca).....................................    Nr PESEL (osoba fizyczna)……….................…  

e-mail: ……………………………………………………………………………………… 

Adres internetowy publicznej otwartej bezpłatnej elektronicznej bazy danych dokumentu 

potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy ……………………………………………….. 

OFERTA 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Gminę Miasta 

Gdyni na usługę telefonii komórkowej oraz transferu danych wraz z dostawą sprzętu dla 

Urzędu Miasta Gdyni oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, na 

warunkach określonych we wzorze umowy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w 

Rzeczypospolitej Polskiej, wykonanie tego zamówienia. 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cały okres obowiązywania umowy, t.j. 18 

miesięcy za cenę: 

wartość netto .................................... zł 

(słownie....................................................................... złotych)  

VAT ............................................. zł 

(słownie............................................................................. złotych)  

cena brutto ................................... zł 

(słownie............................................................................. złotych),  

 
Za cenę brutto wykonania umowy Zamawiający rozumie sumę wartości wykazanych w 
Formularzu cenowym załącznik nr 3, wiersz 1-4 kolumna 7 

 

Oświadczamy, że okres gwarancji jest zgodny z zaleceniami producenta sprzętu.  

 



Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie 18 miesięcy od 
daty rozpoczęcia świadczenia usługi 

2. Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, 

zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 *niepotrzebne skreślić 

Jeżeli powyżej zaznaczono „będzie” należy również wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku zgodnie z ustawą 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 
177, poz. 1054 z późn. zm.)  
  

a. ……………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Oświadczamy iż spełniamy kryteria oceny wymienione w poniższej tabieli: 

Lp Wyszczególnienie dla oceny 

kryterium 

Do uzupełnienia przez wykonawcę 

1 
Cena 1 GB w pakiecie transferu 
danych dla miesięcznej opłaty 
abonamentowej  

 

PLN 

2 wielkości pakietu transferu 

danych dla miesięcznej opłaty 

ryczałtowej 

GB 

3 
Wielkość dodatkowego pakietu 
transferu danych 

 

GB 

4 
Wielkość dodatkowego pakietu 
transferu danych w roamingu 

 

GB 

 

4. Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni. 

5. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty: 

5.1. zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych 

w SIWZ, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

5.2. wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ, 



6. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy że zapoznaliśmy się 

z treścią SIWZ oraz wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

7. Oświadczamy, że w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 

ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy  

8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: 

8.1. siłami własnymi * 

8.2. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców (wskazać zakres oraz nazwę 

podwykonawcy)*: 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

8.3. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców, na których zasoby powołujemy 

się w ofercie (wskazać zakres oraz nazwę podwykonawcy)*: 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

9. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury. 

10. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do 

przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, 

dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej 

oferty. 

11. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za 

składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 

Kodeksu Karnego). 

12. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): 

 

 

 

 

....................., dn. ……...................... 

 

 

.................................................................... 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 



 

 ZAŁĄCZNIK NR 3 

_________________________ 
pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

 

LP Nazwa 
Ilość 

(j.m.) 

Cena 
jednostkowa 

netto  

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena 

łączna 

brutto  

(kolumna 

3 x 

kolumna 

5) 

Szacunkowa 

wartość 

umowy 

(kolumna 6 

x 18) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

Abonament 
telefoniczny wraz z 
dostępem do 
internetu 

     

2. Abonament 
telefoniczny bez 
dostępu do 
internetu 

     

3. Abonament tel dla 
Internetu 
szerokopasmowego 
ze stałym 
dostępem do IT 

     

4. Pakiet transferu 
danych dla 
miesięcznej opłaty 
ryczałtowej na 
terenie kraju 

     

5. Dodatkowy Pakiet 
transferu danych 
na terenie kraju 

    Nie dotyczy 

6. 

 

Dodatkowy pakiet 
transferu danych w 
roamingu 

    Nie dotyczy 

7. Cena aparatu 
telefonicznego w 

    Nie dotyczy 



przedziale 
cenowym …. 

8. Cena aparatu 
telefonicznego w 
przedziale 
cenowym 

    Nie dotyczy 

9. Cena urządzenia, o 
którym mowa w 
Rozdz I pkt 8.2 zał 
nr 1 do siwz 

    Nie dotyczy 

10.  

Szacowana wartość umowy, określona na 18 miesięcy 
obowiązywania umowy 

 

 

 

 

 

 

 

........................., dn. ............................ 

 

.................................................................... 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 



Załącznik nr 4 

 

pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp  

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, co następuje:  

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp.  

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp. 

 

...................... dnia .....................  

 

............................................................ 

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 

24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze:  

…………………………………………………………………………………………………………………

............................................................................................................................................................................ 

...................... dnia .....................  

............................................................ 

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy) 



 

Załącznik nr 5 

 

pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, co następuje:  

 

OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 7.2 

SIWZ.  

 

...................... dnia .....................  

 

............................................................ 

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy)  

 



 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

 

..................................... 

(nazwa Wykonawcy) 

 

Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym przez 

Miasto Gdynia którego przedmiotem jest  ..................................................... 

oświadczamy, że: 

nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.* 

należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z wykonawcą .............................................. . W załączeniu 

przedstawiamy informację i dowody o wpływie przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej na zakłócenie konkurencji.* 

 

* - skreślić niewłaściwe 

 

............................ dnia .................................  

 

.................................................................... 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

Uwaga –oświadczenie składają wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia 

publikacji przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert 

 



 Załącznik nr 7 

WZÓR UMOWY 

 
U M O W A   nr ……………... 

 
Zawarta dnia ……………..roku w wyniku zamówienia publicznego nr w trybie przetargu 

nieograniczonego, prowadzonego w sprawie nr SA.271…..2016, pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdyni – Gdynią – Miastem na Prawach Powiatu – Urząd Miasta Gdyni z 

siedzibą w Gdyni, przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 NIP: 5862312326, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez sekretarza miasta Jerzego Zająca; działającego na 

podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem nr 1270/15/VII/S Prezydenta Miasta 

Gdyni, z dnia 17.03.2015.r.; w sprawie powierzenia sekretarzowi Miasta Jerzemu Zającowi 

spraw Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu 

Prezydenta Miasta Gdyni;  

a firmą …………………….. 

reprezentowaną przez………………………. 

 

§ 1 

 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii  

komórkowej dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni obejmującej aktywację i obsługę …. kart 

SIM dla połączeń głosowych z możliwością aktywowania do …. sztuk kart SIM w ciągu 

trwania umowy oraz   ….. kart SIM realizujących bezprzewodowy dostęp do Internetu z 

możliwością aktywowania w tym zakresie do 11 sztuk kart sim w trakcie realizacji umowy 

wraz z dostawą ……. szt telefonów komórkowych oraz aktywacji ….. sztuk abonamentów 

transmisji danych w dniu zawarcia umowy. 

2. Szczegółowy opis warunków dotyczących przedmiotu zamówienia wraz z opisem 

warunków płatności i gwarancji został przedstawiony w Specyfikacji technicznej 

stanowiącej załącznik nr 1 SIWZ będącego integralną częścią umowy. 

3. Zamawiający nie ma prawa bez zgody Wykonawcy za pomocą kart sim, działających w 

sieci Wykonawcy, kierować do sieci Wykonawcy ruchu z sieci innych operatorów 

komórkowych i stacjonarnych, uzyskując z tego tytułu bezpośrednio bądź pośrednio 

korzyści majątkowe. Zamawiający nie ma również prawa, bez zgody Wykonawcy, 

udostępniać innym podmiotom usług telekomunikacyjnych świadczonych przez 

Wykonawcę. Ewentualna zgoda Wykonawcy na powyższe powinna być udokumentowana 

sporządzeniem stosownego aneksu do umowy, pod warunkiem, iż postanowienia tego 

aneksu będą zgodne z ustawą Prawo Telekomunikacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2 

 

Terminy wykonania umowy 

 

1. Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta na okres 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

świadczenia usług telekomunikacyjnych.  

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. 

3. Karty SIM i urządzenia muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego w okresie      

7 dni kalendarzowych przed terminem aktywacji kart. 

4. Pierwsza opłata (faktura) za świadczenie usługi winna być naliczona po okresie                 

1 miesiąca od daty aktywacji kart SIM. 

 

 

§ 3 

 
Płatności 

1. Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1 strony ustalają wraz z podatkiem 

VAT do kwoty ………. . zł. brutto (słownie:  …………………………00./100 groszy). 

2. Strony ustalają wykonanie przedmiotu umowy w postaci jednorazowej zapłaty za 

dostarczone urządzenia oraz miesięcznego wynagrodzenia składającego się z 

następujących elementów składowych: 

a) miesięcznych opłat abonamentowych 

b) opłat za połączenia poza abonamentem  

c) opłat za dodatkowo zamówione pakiety transferu danych 

3. Wykonawca dostarczy oddzielną fakturę VAT na przekazany Zamawiającemu sprzęt. 
Faktury VAT przedłożone przez Wykonawcę muszą być wystawione na Zamawiającego 

tj.   NABYWCA: 

Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na prawach Powiatu 

Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 

81-382 Gdynia 

NIP: 5862312326 

ODBIORCA: 

Urząd Miasta Gdyni 

Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 

81-382 Gdynia 

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania 

umowy. 

5. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 21 dni od daty wystawienia 

faktury VAT. Faktura winna być dostarczona do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni w 

terminie 7 dni od daty jej wystawienia, w przypadku przekroczenia terminu dostarczenie, 

termin płatności ulega automatycznie przedłużeniu o ilość dni zgodną z opóźnieniem. 

Datą zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Zapłata dokonana 

będzie przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany w fakturze. 

  

 

 

 

 



§ 4 

 

Zasady odbioru przedmiotu umowy oraz wymagania gwarancyjne i serwisowe 

 

1. Zgodność dostarczonego sprzętu  z  przedmiotem  zamówienia  i  ofertą Wykonawcy 

zostanie potwierdzona dokumentem sprzedaży, wystawionym przez Wykonawcę. 
Dostarczonym wraz ze sprzętem do siedziby Zamawiającego. 

2. Dostarczone urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia objęte są gwarancją 
producenta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej. Bieg terminu gwarancji 

rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu Odbioru. W przypadku niesprawnego 

sprzętu bez udziału Zamawiającego, po upływie czasookresu gwarancji Wykonawca 

zapewni równoważny aparat zastępczy, na czas trwania umowy. 

3. W   tracie   obowiązywania    umowy   Wykonawca   zapewnia    bezpłatny   transport 

uszkodzonego i naprawionego sprzętu do i z siedziby Zamawiającego. 

4. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzonego sprzętu (odebranie do naprawy): 

24 godziny. 

5. Maksymalny czas naprawy urządzenia: 30 dni roboczych. 

 

§5 

 

Kary 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) naliczenia kary umownej z tytułu nie wykonania lub ciągłego nienależytego wykonania 

przez Wykonawcę przedmiotu umowy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu 

umowy określonej w § 3 ust. 1: 

b) naliczenia kar umownych w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy 

określonej w § 3 ust.1 w przypadku przekroczenia terminu rozpoczęcia świadczenia usług 

będących przedmiotem umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

c) Naliczanie kar nastąpi po zakończeniu procedury reklamacyjnej na zasadach i warunkach 

określonych w Rozporządzeniu Ministerstwa infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. 

(Dz.U. Nr 226, poz 2291) 

 

2. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

3. Zamawiający może potrącić kary umowne przy opłaceniu faktury za realizację 
przedmiotu umowy. 

4. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 stronom przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§6 

 

Wypowiedzenie umowy 

 

1. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia do Wykonawcy w 

przypadku jej nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. 
2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

przypadku rażącego nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy. 



Rozwiązanie umowy musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do 

zachowania warunków określonych w umowie. 

3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż okres świadczenia usługi nie 

może być krótszy niż 18 miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

§7 

 
Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą  przepisy 

ustawy Prawo telekomunikacyjne, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

2. Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron, sądem właściwy 

do rozpoznania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Zmiany w umowie wymagają zgody obu stron i muszą  być dokonywane w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 

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

stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA   

 

 

 


