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Katowice, dnia 9.09.2015  r. 
 

       ………………………………………………….. 
 
 

       ZATWIERDZAM  
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  
na świadczenie usługi telefonii komórkowej dla potrzeb  

 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach   
  
1. Informacje o Zamawiającym  

Zamawiającym jest: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach 

Adres: 40-507 Katowice, ul. Francuska 78  

Numer telefonu (0-32) 359 30 00  

Numer faksu (0-32) 359 30 01 

Godziny urzędowania: od 730- 1530, od poniedziałku do piątku 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.word.katowice.pl  

2.Tryb udzielenia zamówienia  
2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej 207.000 euro, na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia :  

Kody CPV: 64.21.20.00-5 Usługi telefonii komórkowej 

64.20.00.00-8 usługi telekomunikacyjne 

32.25.00.00-0 telefony komórkowe 

3.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych . 

3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

3.3 Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert równoważnych.  

3.4 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających 

dotychczasowemu Wykonawcy usług, stanowiących nie więcej niż 25 % wartości zamówienia 

podstawowego i polegających na zwiększeniu liczby kart SIM w taryfie głosowej lub ilości wykonanych 

połączeń. 

3.5 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.6 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
Przedmiot  zamówienia : Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Katowicach, zwanego dalej WORD lub Zamawiającym. Usługi muszą mieć 
charakter powszechny i muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 
z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 nr 171, poz.1800), drogą sieci 
radiowej. Zamawiający wymaga, aby usługa świadczona była w licencjonowanym paśmie radiowym, 
co Wykonawca potwierdzi decyzją w sprawie rezerwacji częstotliwości wydaną zgodnie z art. 114 
ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz pozwoleniem radiowym wydanym w oparciu o rezerwację 
częstotliwości, o którym mowa w art. 143 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Usługi telekomunikacyjne 
świadczone będą w okresie 24 miesięcy. Świadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić ma między 
innymi łączność głosową (połączenia wychodzące i przychodzące), tekstową (SMS), multimedialną 
(MMS, wideopołączenia) oraz dostęp do zasobów Internetu. Realizacja usługi odbywać się będzie 
poprzez wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę aktywnych kart SIM w taryfach głosowych 
oraz w taryfach data. 
Rozpoczęcie świadczenia usług telefonicznych musi nastąpić w dniu zaprzestania świadczenia tej usługi 
przez obecnego operatora Zamawiającego. 
Termin wygaśnięcia umów wiążących Zamawiającego z obecnym operatorem przypada na dzień: 
30.09.2015 r.  
Świadczenie usługi obejmuje między innymi następujące elementy: 
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a) Zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej na poziomie umożliwiającym realizację 
transmisji głosu i danych; 

b) Aktywowanie i przekazanie Zamawiającemu kart SIM telefonii komórkowej w ilościach 
określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia; 

c) Dostarczenie Zamawiającemu fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ilościach 
określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia; 

d) Całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonej usługi w okresie trwania Umowy; 
e) Zapewnienie gwarancji i serwisu na dostarczony sprzęt. 

 
Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował: 

a) Możliwość wykonywania połączeń do operatorów krajowych i zagranicznych sieci 
telekomunikacyjnych; 

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

c) Zachowanie funkcjonującej u Zamawiającego numeracji telefonów komórkowych 
dotychczasowych operatorów – przeniesienie numeracji. Numery telefoniczne Wykonawca 
będzie zobowiązany przejąć do własnej sieci tak, aby możliwe było dalsze korzystanie z nich 
przez Zamawiającego. Świadczenie usługi dla tych numerów rozpocznie się z dniem ich 
przeniesienia oraz aktywacji w sieci Wykonawcy. Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji 
numeru przydzielonego przez dotychczasowego operatora zgodnie z ustawą Prawo 
telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) i odpowiednimi 
rozporządzeniami; Wykaz numerów zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy; 

d) Umożliwienie wysyłania i odbierania wiadomości SMS/MMS w kraju niezależnie od operatora 
oraz dostęp do oferowanych przez Wykonawcę serwisów i usług na telefonach komórkowych; 

e) Świadczenie usług transmisji danych w sieci GSM we wszystkich standardach oferowanych 
przez Wykonawcę. 

 
1. Liczba aktywacji 
 
Obecnie Zamawiający korzysta z usług telekomunikacyjnych dostarczanych przez Orange. Wymaganą 
liczbę aktywacji przedstawia poniższa tabela: 
 

Taryfa głosowa Taryfa data 

141 8 

 
 
W okresie trwania umowy Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia liczby głosowych kart SIM o 
35 sztuk (docelowo do 176 sztuk łącznie). Aktywacja kolejnych numerów będzie następowała 
sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zwiększania liczby aktywacji 
obowiązują zapisy niniejszego SIWZ, umowy oraz formularza cenowego, w szczególności jednolity 
termin zakończenia ważności umowy.  
 
2. Obecny profil zużycia usług u Zamawiającego 
 
Dotychczasowe średnie zużycie poszczególnych typów usług w skali miesiąca wynosi1: 

a) Połączenia do krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych – 7 500 minut; 
b) Połączenia w ramach operatora (na telefony komórkowe) –  11 000 minut; 
c) Połączenia międzynarodowe – 115 minut; 
d) Połączenia w roamingu (wykonane/ odebrane) –   220 minut; 
e) SMS krajowy –  1400 sztuk; 
f) SMS krajowy w ramach sieci operatora –  3000 szt; 
g) SMS międzynarodowy –  30 sztuk. 

 
3. Warunki realizacji zamówienia 
 
3.1 Plany taryfowe w taryfie głosowej 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę docelowo 176 szt. aktywnych kart SIM (początkowo 141 
szt.) oraz łącznie 141 szt. telefonów GSM.  
                                                        
1  Poniższe wartości są wartościami średnimi z okresu Październik 2013 – Lipiec 2015. 
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Plany taryfowe dla kart SIM wykorzystywanych w taryfie głosowej będą miały następujące cechy: 

a) taryfikacja jednosekundowa połączeń głosowych od pierwszej sekundy (nie dotyczy roamingu i 
połączeń międzynarodowych), bez opłaty za inicjację połączenia; 

b) jednolita, stała i równa stawka za minutę połączenia krajowego do innych aniżeli Wykonawca 
krajowych operatorów sieci komórkowych, wszystkich krajowych operatorów sieci 
stacjonarnych niezależnie od dnia tygodnia czy godziny, 

c) jednolita, stała i równa stawka za krajowy SMS do innych niż Wykonawca krajowych 
operatorów sieci komórkowych i stacjonarnych niezależnie od dnia tygodnia czy godziny, 

d) taryfikacja usług transmisji danych następować będzie maksymalnie co 200 kB na terenie 
Polski; 

e) plan zostanie oparty na jednolitym abonamencie dla wszystkich obecnych i przyszłych 
użytkowników, bez wliczonych usług za wyjątkiem usługi o której mowa w lit. i) (Internet). 
Połączenia głosowe i SMS w ramach sieci GSM Wykonawcy wykonywane w całości na terenie 
Polski należy wliczyć w koszt opłaty abonamentowej. Połączenia w ramach sieci GSM 
Wykonawcy powinny zawierać nielimitowany czasowo pakiet minut i SMS do wykorzystania 
przez każdą aktywną kartę SIM w taryfie głosowej; 

f) koszt aktywacji karty SIM należy wliczyć w koszt opłaty abonamentowej. 
g) brak opłat za połączenia z pocztą głosową, inicjowane przez Zamawiającego, jak również 

odbierane przez niego w ramach usługi tzw. „oddzwaniania” poczty głosowej pod warunkiem, 
że połączenia te są wykonywane w całości na terenie Polski 

h) koszt wydania i aktywacji duplikatów kart SIM (wymiana uszkodzonych z winy użytkownika, 
zablokowanych itp.) nie wyższy niż 25 zł netto, z możliwością zamówienia karty w formacie 
micro i nano. 

i) Pakiet danych na połączenia z Internetem z prędkością przesyłania danych ograniczoną 
jedynie technologią z której korzysta w danym momencie Abonent, do wykorzystania na 
terenie Polski z limitem min. 1 GB. 10 wskazanych przez Zamawiającego kart winno mieć limit 
zwiększony min. do 4 GB. Po przekroczeniu limitu Zamawiający dopuszcza możliwość 
obniżenia prędkości transferu do min. 16 kb/s, nie dopuszcza natomiast opcji całkowitego 
zablokowania dostępu do usługi lub ponoszenia kosztów za dodatkowy transfer danych.  
 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia i aktywacji dowolnej z usług świadczonych przez 
Wykonawcę dla klientów biznesowych, na dowolnej ilości dostarczonych w ramach zamówienia kart 
SIM wskazanych przez Zamawiającego. 
Wszystkie pozostałe ceny usług niewymienionych w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) 
świadczonych w ramach umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą zgodne  
z cennikiem dla taryfy dla klientów biznesowych o najdroższym abonamencie, ważnym na dzień 
składania oferty.  
 
3.2 Plany taryfowe w taryfie data 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 8 aktywnych kart SIM. 
 
Plany taryfowe dla kart SIM wykorzystywanych (aktywowanych) w taryfie data powinny mieć 
następujące cechy: 
a) pakiet danych w wysokości, co najmniej 10 GB miesięcznie, bez zmiany parametrów transferu.  

W przypadku przekroczenia limitu Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia prędkości 
transferu do min. 16kb/s, nie dopuszcza natomiast opcji całkowitego zablokowania dostępu do 
usługi lub ponoszenia kosztów za dodatkowy transfer danych. Pakiet do wykorzystania wyłączenie 
jeżeli abonent znajduje się na terenie Polski;  

b) nielimitowany dostęp do wszystkich rodzajów technologii mobilnego dostępu do Internetu 
dostępnych w publicznej ofercie Wykonawcy; 

c) w przypadku uruchomienia nowych technologii dostępu do mobilnego Internetu przez Wykonawcę 
oraz włączenia ich do publicznie dostępnych ofert zapewnienie możliwości nieodpłatnej wymiany 
kart SIM (jeżeli zajdzie taka potrzeba) i umożliwienie korzystania z tych technologii przez 
Zamawiającego w ramach dostępnego abonamentu; 

d) możliwość transmisji danych na min. 90 % powierzchni kraju oraz min. 90 % populacji; 
e) w ramach abonamentu nielimitowany dostęp do dedykowanych (publicznych) punktów Wi-fi 

Wykonawcy; 
f) koszt wydania i aktywacji duplikatów kart SIM (wymiana uszkodzonych z winy użytkownika, 

zablokowanych itp.) nie wyższy niż 25 zł netto, z możliwością zamówienia karty w formacie micro i 
nano. 

 
 



ZP/TK/10/15 

 4 

3.3 Karty SIM 
 
Zamawiający wymaga, aby dostarczone karty SIM posiadały możliwość wprowadzenia do pamięci 
minimum 250 wpisów i były zabezpieczone przed uruchomieniem czterocyfrowym kodem PIN.  
W przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta powinna zostać samoczynnie 
zablokowana. Odblokowanie jej winno nastąpić po wprowadzeniu podanego Zamawiającemu przez 
Wykonawcę (przy dostarczeniu kart) kodu PUK. Karty SIM winny być zaprogramowane w sposób 
umożliwiający również transmisję danych w standardzie co najmniej GSM, EDGE i UMTS. Karty SIM 
działające w taryfie data powinny również umożliwiać transmisję danych w standardzie CDMA i LTE,  
o ile Wykonawca oferuje dostęp do tych technologii. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć karty 
SIM w formacie (standard, micro, nano) odpowiednim do zaoferowanych (wybranych z oferty przez 
Zamawiającego) telefonów.  
 
Karty w taryfie data powinny mieć możliwość wyłączenia weryfikacji numeru PIN lub w braku takiej 
możliwości Wykonawca winien dostarczyć wskazaną ilość takich kart bez zabezpieczenia kodem PIN.  
 
Numery telefonów z podaną wymaganą dla danego numeru wielkością karty SIM oraz ilość kart bez 
zabezpieczenia kodem PIN zostaną wskazane po podpisaniu umowy.  
 
 
3.4 Modele telefonów komórkowych 
 
Wykonawca zagwarantuje możliwość zakupu telefonów komórkowych dwóch kategorii wyposażonych 
w kartę SIM, w taryfie głosowej: 

a) Kategoria A 
 
o Rodzaj obudowy: klasyczna, jednolita, interfejs dotykowy, 
o Rodzaj i częstotliwość działania sieci: przynajmniej GSM 850/900/1800/1900/2100, 

LTE, 
o Obsługiwane standardy transmisji danych: przynajmniej Bluetooth v4.0, WiFi 802.11 

b/g/n 2,4 GHz , NFC, UMTS, 4G, 
o Wyświetlacz: kolorowy sAMOLED o rozdzielczości min. 480x800(WVGA) i przekątnej 

co najmniej 4,3’’, 
o Aparat cyfrowy min. 5 Mpix, nagrywanie filmów min. HD (1280 x 720), przy min. 30 

klatkach/sekundę, 
o Przedni aparat min. 1.3 Mpix, 
o Możliwość komunikacji z komputerem poprzez port USB v2.0, 
o Wydajność: procesor min. czterordzeniowy o częstotliwości min. 1,2 GHz, 

wyposażony w min. 1GB pamięci RAM, 
o System operacyjny: Android, 
o Waga: co najwyżej 130g, 
o Akumulator o pojemności min 1900mAh, 
o Wbudowana pamięć min. 4 GB z możliwością rozszerzenia do min. 64GB za pomocą 

kart micro SDHC/SDXC, 
o Czujniki min.: Akcelerator, 
o Złącze słuchawek 3,5mm stereo, 
o Kolor: czarny lub szary. 
 

 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie co najmniej jeden telefon spełniający 
wymagania kategorii A. 
Zamawiający zakupi 131 szt. telefonów kategorii A.  

 
 

b) Kategoria B  
o Rodzaj obudowy: metalowa, klasyczna, jednolita, interfejs dotykowy, 
o Rodzaj i częstotliwość działania sieci: przynajmniej GSM 850/900/1800/1900, LTE, 
o Obsługiwane standardy transmisji danych: przynajmniej Bluetooth v4.1, WiFi 802.11 

a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz , NFC, UMTS, 4G, LTE, 
o Wyświetlacz: kolorowy sAMOLED o rozdzielczośc,i min. 2560x1440 i przekątnej co 

najmniej 5,1’’, 
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o Aparat cyfrowy min. 16 Mpix, nagrywanie filmów min. UHD 4K (3840 x 2160), min. 30 
klatek/sekundę, jasność obiektywu max. F1.9, 

o Przedni aparat min. 5.0 Mpix, 
o Możliwość komunikacji z komputerem poprzez port USB v2.0, 
o Wydajność: procesor min. ośmiordzeniowy o częstotliwości min. 2,1 GHz, wyposażony w 

min. 3GB pamięci RAM, 
o System operacyjny: Android, 
o Waga: co najwyżej 150g, 
o Akumulator o pojemności min 2550mAh, z systemem oszczędzania energii, funkcja 

ładowania bezprzewodowego, 
o Wbudowana pamięć min. 32 GB z możliwością rozszerzenia do min. 64GB za pomocą kart 

micro SDHC/SDXC, 
o Czujniki min.: Akcelerometr, Barometr, Czytnik linii papilarnych, Czujnik żyroskopowy, 

Czujnik geometryczny, Czujnik pola magnetycznego, Pulsometr, Czujnik światła, Czujnik 
zbliżeniowy, 

o Złącze słuchawek standardowe 3,5mm stereo, 
o Kolor czarny. 

 
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie do wyboru co najmniej jeden model 
telefonu, spełniający wymagania kategorii B.  
Zamawiający zakupi 10 szt. telefonów kategorii B.  
 
Zamawiający zastrzega sobie bezpłatną możliwość instalacji 2 kart SIM w wewnętrznej centralce 
abonenckiej (bramka GSM) utworzonej do zwiększenia komfortu połączeń pomiędzy z pracownikami 
oraz innymi abonentami sieci GSM. W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
(wymienić już dostarczone) do tych celów karty SIM dla wskazanych przez Zamawiającego numerów 
telefonów, na niewymagające wprowadzania kodu PIN. 
Zamawiający zastrzega sobie bezpłatną możliwość instalacji jednej karty SIM w modemie służącym do 
wysyłania SMS z informacjami do pracowników Zamawiającego. 
 
Oferowane telefony nie mogą być droższe niż 500 zł netto (słownie: pięćset złotych 00/100) za sztukę. 
 
Wszystkie telefony komórkowe dostarczone przez Wykonawcę nie mogą posiadać blokady SIM Lock. 
Spełnieniem tego warunku będzie również dostarczenie przez Wykonawcę wraz z telefonami 
oprogramowania, kodów lub innych sposobów pozwalających na usunięcie ewentualnej blokady przez 
Zamawiającego. 
 
Sprzęt powinien zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Wymagane jest 
komisyjne przekazanie sprzętu z obligatoryjną obecnością przedstawiciela Wykonawcy. Do momentu 
obustronnego podpisania protokołu odbioru za sprzęt odpowiada Wykonawca. 
Dostarczane przez Wykonawcę telefony muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, 
wyposażone we wszystkie standardowe akcesoria oferowane przez producenta w komplecie  
z telefonem – minimum instrukcja obsługi w polskiej wersji językowej oraz ładowarka sieciowa.  
W przypadku stwierdzenia niesprawności któregokolwiek z dostarczonych telefonów czas jego 
wymiany na wolny od wad nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. 
 
3.5 Wyposażenie dodatkowe 

a) Ładowarka indukcyjna zgodna z telefonami opisanymi w punkcie 3.4 lit. b) 
niniejszej specyfikacji szt. 10. 

b) Zestaw głośnomówiący w technologii Bluetooth mocowany na osłonie 
przeciwsłonecznej w samochodzie. Wyposażone w: detektor wibracji umożliwiający 
automatyczne włączenie podczas jazdy, redukcję szumów i eliminację efektu echa, 
automatyczną synchronizację książki telefonicznej, możliwość głosowego 
wybierania numerów, rozpoczynania i kończenia rozmów, możliwość podłączenie 
co najmniej dwóch telefonów Bluetooth, komunikaty w języku polskim. 

 
 
3.6 Inne wymagania 
 
Wykonawca nie będzie podwyższał zaoferowanych stawek za świadczone usługi w trakcie 
obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza w czasie trwania umowy możliwość negocjacji cen 
powodujących obniżenie kosztów świadczonych usług. 
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Ilości poszczególnych usług określone w Formularzu ofertowym i Umowie są szacunkowe. Wysokość 
rzeczywistego wynagrodzenia wykonawcy będzie wynikała z ilości faktycznie wykorzystanych usług. 
Zamawiający nie jest zobowiązany do pełnego wykorzystania określonych ilości połączeń.  
W przypadku przekroczenia określonej ofertą wartości, Zamawiający może udzielić wykonawcy 
zamówienia uzupełniającego do wartości nieprzekraczającej 25% zamówienia podstawowego. 
 
4. Wymagania szczegółowe 
4.1 Wygasanie umów szczegółowych 
Umowy szczegółowe o świadczenie usług telekomunikacyjnych wygasną z dniem wygaśnięcia 
niniejszej Umowy w zakresie telefonii komórkowej dla Zamawiającego bez żadnych wzajemnych 
zobowiązań, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia ważności umowy na czas rozstrzygnięcia 
kolejnego postępowania przetargowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 
Zamawiającego.  
4.2 Przejęcie numeracji i zmiana numeracji 
Zamawiający wymaga, by w przypadku zmiany operatora, nowy operator przejął dotychczasową 
numerację bez ponoszenia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. Wykonawca dokona 
przeniesienia i aktywacji numeru przydzielonego przez dotychczasowego operatora zgodnie z ustawą 
Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) i odpowiednimi 
rozporządzeniami, bez przerwy w dostępie do usług po wyłączeniu numerów przez obecnego 
operatora. 
4.3 Wymagania dotyczące warunków gwarancji i serwisu 

a) Wymagania ogólne. 
a) Wykonawca zapewni nieprzerwane świadczenie usług telekomunikacyjnych. 
b) Wykonawca zapewni, że sprzedawany sprzęt będzie posiadał następujące minimalne okresy 

gwarancji producenta: telefony 24 miesiące, akcesoria, ładowarki bezprzewodowe i zestawy 
głośnomówiące 12 miesięcy, baterie do aparatów telefonicznych 6 miesięcy; wraz ze sprzętem 
dostarczy karty gwarancyjne otrzymane przez producenta. W przypadku zaoferowania 
telefonów firm BlackBerry (RIM) lub Apple dopuszczalny jest jako minimalny, okres gwarancji 
udzielany przez tych producentów tj. 12 miesięcy. 

c) Wykonawca zapewni obsługę gwarancyjną dostarczonego sprzętu w okresie trwania Umowy; 
d) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez 

zastrzeżeń dla dostarczonego aparatu telefonicznego, ładowarki bezprzewodowej lub zestawu 
głośnomówiącego. 

e) Z chwila sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń komórkowe aparaty 
telefoniczne wraz z załączonymi akcesoriami, ładowarki bezprzewodowe i zestawy 
głośnomówiące przechodzą na własność Zamawiającego.  

f) Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awariach i problemach technicznych 
w trybie 24h/365 dni za pomocą dedykowanego dla Zamawiającego numeru telefonu 
(identyfikacja dzwoniącego będzie się odbywała za pomocą numeru inicjującego połączenie). 
Wykonawca dokona niezwłocznego potwierdzenia Zamawiającemu otrzymanego zgłoszenia 
o awarii (nie później niż w czasie 3 godz., liczonych od 8:00 do 16:00 w dni robocze), na 
adres poczty elektronicznej: …………………………………………. 

g) Wykonawca zapewni odbiór uszkodzonego sprzętu i dowóz naprawionego sprzętu, bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego; Odbiór i dowóz sprzętu 
dokonywany będzie z lokalizacji Zamawiającego. 

h) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprzęt podczas transportu. 
i) Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń dotyczących administrowania 

usługami, problemów, awarii lub nieprawidłowości w trybie 24h/365 dni za pomocą 
dedykowanego dla Zamawiającego numeru telefonu, a w godzinach od 8.00 do 16.00 od 
poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt za pośrednictwem dedykowanych opiekunów. Jako 
dodatkowe kanały do przyjmowania zgłoszeń zostaną udostępnione połączenie faksowe i 
poczta elektroniczną. 

j) Wykonawca zapewni bezpłatne zarządzanie siecią (zamówionymi abonamentami i usługami, 
generowanie bilingów, weryfikacja bieżących koszów dla poszczególnych numerów telefonów 
itp.) przez Zamawiającego za pomocą pojedynczego interfejsu, wykonywane przez co najmniej 
dwóch pracowników Zamawiającego. 

 
b) Zakres gwarancji i rękojmi 

a) Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzonego sprzętu (odebranie do naprawy): 48 godzin od chwili 
dokonania zgłoszenia Wykonawcy, w dni robocze. 

b) Zamawiający wymaga aby wszelkie czynności związane z naprawą sprzętu były wykonywane 
za pośrednictwem Wykonawcy. 

c) W przypadku braku możliwości dokonania naprawy uszkodzonego lub po dokonaniu trzech 
nieskutecznych napraw sprzętu, Wykonawca powinien zaproponować fabrycznie nowy inny 
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egzemplarz sprzętu (tego samego producenta), o takich samych lub lepszych parametrach 
technicznych. 

d) Niezwłocznie po stwierdzeniu przyczyny uszkodzenia aparatu lub jego awarii, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie naprawy, w tym o ewentualnych kosztach 
z nią związanych. W przypadku, gdy przywrócenie funkcjonalności aparatu telefonicznego 
związane jest z powstaniem kosztów po stronie Zamawiającego, decyzja o naprawie 
urządzenia należy do Zamawiającego. 
 

4.4 Wymagania w zakresie dostaw sprzętu 
 
Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczył telefony komórkowe oraz karty SIM w przeciągu  
14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, ładowarki bezprzewodowe oraz zestawy 
głośnomówiące w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Karty SIM mają być 
nieaktywne i dostarczone w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej 
z nich ma być widoczny docelowy i tymczasowy (w przypadku numerów przenoszonych) nr MSISDN. 
Aktywacja kart SIM nastąpi na wniosek Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru dostawy 
sprzętu. 
Aktywacja kart jest przewidywana na dzień zaprzestania świadczenia usług przez aktualnego 
operatora. W przypadku wcześniejszego aktywowania kart SIM, koszt świadczonych na tych kartach 
usług obciąża wyłącznie Wykonawcę. 
 
4.5 Pozostałe wymagania 
 
Zamawiający wymaga by Wykonawca spełnił wszystkie poniższe wymagania, a ponadto koszt ich 
realizacji musi być wkalkulowany w cenę opłaty abonamentowej: 

a) Zapewnienie dostępu do sieci GSM na obszarze min. 95% terenu Polski w sposób ciągły, tj. 
nieprzerwalnie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, włączając w to dni ustawowo 
wolne od pracy. Dostępności sieci i usług musi być zgodna z mapami zasięgu dostępnymi na 
stronie internetowej Wykonawcy. Nie stanowi naruszenia powyższego warunku: 
 planowana przez Wykonawcę przerwa techniczna nie dłuższa niż 12 godzin, o której 

Wykonawca winien uprzednio zawiadomić Zamawiającego w terminie co najmniej 2 dni 
przed planowaną przerwą, 

  przerwa w świadczeniu usług telefonii komórkowej wynikająca z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy (przypadki siły wyższej). 

b) Zapewnienie możliwości wykonywania połączeń z dowolnego miejsca w siedzibie WORD  
i Oddziałach Terenowych WORD z dowolnego numeru dostarczonego w ramach Umowy, za 
wyjątkiem pomieszczeń o własnościach ekranujących (piwnice, pomieszczenia o metalowych 
lub żelbetowych gęsto zbrojonych ścianach). W całym budynku dyrekcji WORD w Katowicach 
przy ul. Francuskiej 78, Wykonawca winien zagwarantować dobrej jakości połączenia  
z każdego pomieszczenia. W przypadku konieczności montażu dodatkowych wzmacniaczy 
sygnału czy anten, sposób ich montażu musi zostać uzgodniony z Zamawiającym. 

c) Zapewnienie wsparcia technicznego i obsługi posprzedażowej, a w szczególności wskazanie co 
najmniej jednej osoby w zakresie wsparcia sprzedaży usług i sprzętu, obsługi zgłoszeń 
serwisowych oraz kontaktów w zakresie wsparcia technicznego. 

d) Udostępnianie szczegółowych danych bilingowych w formie elektronicznej oraz zapewnienie 
bezpłatnego oprogramowania do analizy bilingów i kontroli kosztów oraz archiwizacji tych 
danych, 

e) W przypadku uznania reklamacji dotyczącej kosztów świadczonych usług, dostarczenie 
zaktualizowanych danych bilingowych, o których mowa w podpunkcie d). 

f) Zapewnienie możliwości wprowadzenia limitów kosztowych na poszczególnych numerach  
w wariancie miękkim (tj. operator informuje użytkownika o przekroczeniu limitu nie blokując 
jednocześnie dostępu do usług) lub twardym (tj. operator informuje użytkownika  
o przekroczeniu limitu oraz blokuje dostęp do usług za wyjątkiem połączeń w sieci operatora). 

g) Zapewnienie możliwości bezpłatnej aktywacji oraz dezaktywacji następujących usług (poprzez 
kanał kontaktowy lub aplikację WWW zarządzania kontem): 

a) roaming; 
b) poczta głosowa; 
d) transmisja danych; 
d) dodatkowe pakiety internetowe; 
e) blokady połączeń typu Premium (3xx, 4xx, 7xxx i innych); 
f) blokady odbierania połączeń na koszt abonenta; 
g) prezentacja numeru przychodzącego; 
h) dostęp do sieci Internet; 
i) ustalanie i likwidowanie limitu kosztów dla każdego z numerów; 
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j)  blokady połączeń anonimowych (z numerów zastrzeżonych). 
 

h) Zapewnienie, że aktywacja oraz dezaktywacja usług może być wykonana wyłącznie przez 
wskazanych przez Zamawiającego administratorów systemu zarządzania kontem. 

i) Możliwość odsłuchiwania poczty głosowej, bezpłatne wyłącznie korzystając z połączeń 
krajowych. 

j) Bezpłatne połączenia, w ramach abonamentu, ze służbami powołanymi do niesienia pomocy, 
posiadającymi numery skrócone (112, 997, 998, 999). 

k) Zapewnienie identyfikacji numeru rozmówcy (CLIP), nie dotyczy numerów zastrzeżonych 
zgodnie z art. 171 ustawy prawo telekomunikacyjne. 

l) Możliwość korzystania z dostępu on-line do konta Zamawiającego w zakresie konfiguracji 
usług i tworzenia raportów, np.: bilingów elektronicznych czy raportów z bieżącego 
wykorzystania usług przez poszczególne numery. 

m) Zapewnienie niezwłocznej (w chwili zgłoszenia) blokady karty SIM po uprzedniej weryfikacji 
zgłaszającego (np. poprzez podanie hasła dostępu do konta) w przypadku kradzieży, utraty 
lub uszkodzenia oraz dostarczenie duplikatu karty SIM w ciągu max 24h liczonych w dni 
robocze, od momentu zgłoszenia. 

n) Bezpłatną możliwość ograniczenia nawiązywania połączeń na numerach wskazanych przez 
zamawiającego do listy dostarczonych przez Wykonawcę numerów , jeżeli nawiązujący i 
odbierający połączenie znajdują się na terenie Polski. 

4. Termin wykonania zamówienia. 
Dostawa kart SIM do aktywacji nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy,  
natomiast dostawa sprzętu zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie do 14 dni kalendarzowych od 
dnia podpisania umowy, za wyjątkiem sprzętu opisanego w pkt. 3.5 SIWZ, gdzie termin dostawy 
wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Termin dostawy kart SIM dodatkowych 
aktywacji wynosi do 14 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia na te aktywacje. 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 24 miesiące od dnia aktywacji kart.  
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy 
spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w ust. 1 pkt 2 - 4  niniejszego Rozdziału winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy 
Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ust. 1 pkt 1 i ust. 3 niniejszego Rozdziału musi 
spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. 

5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 ust. 3  
 niniejszego Rozdziału na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale V 
niniejszej SIWZ według formuły - spełnia / nie spełnia. 

6. Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ 
i wymagania wynikające z przepisów ustawy. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie 
Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
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1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy, określonych w Rozdziale V ust. 1 niniejszej SIWZ, Zamawiający wymaga 
od Wykonawców złożenia następujących dokumentów: 

L.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego 
cechy 

Uwagi 

1) 

Oświadczenie Wykonawcy  
o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu określonych  

w art. 22 ust 1 ustawy (oryginał) 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2  
do SIWZ. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków,  

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy składa 
przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy 

Wykonawcy złożą wspólne oświadczenie, że łącznie 
spełniają te warunki. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu 
spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział 
w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy  
i Rozdziale 5 ust. 3 niniejszej SIWZ, Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia 
następujących dokumentów: 

 

L.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego 
cechy 

Uwagi 

1) 
Oświadczenie Wykonawcy o braku 

podstaw  
do wykluczenia (oryginał) 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4  do SIWZ. 
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, oświadczenie o braku podstaw  
do wykluczenia musi być złożone przez każdego  

z tych Wykonawców 

2) 

 Aktualny odpis z właściwego 
rejestru, 

lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności 

gospodarczej , jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji , w celu 
wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu 
składania ofert,  

 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, aktualny odpis, musi być złożony przez 
każdego z tych Wykonawców oddzielnie. 

3)  

Aktualne zaświadczenie właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, ze wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, ze uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, aktualne zaświadczenie , musi być 
złożone przez każdego z tych Wykonawców oddzielnie. 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego 
oddziału  Zakładu Ubezpieczeń 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
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Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, ze wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub potwierdzenia, 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. 

publicznego, aktualne zaświadczenie , musi być 
złożone przez każdego z tych Wykonawców oddzielnie. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 
dokumenty z ust. 2 pkt. 1-4 dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy 
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  

w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP Wykonawca wraz z ofertą 
winien złożyć: oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa  
w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP zawarte w formularzu ofertowym – załącznik nr 1) lub listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. W tym przypadku oświadczenie o braku 
przynależności do grupy kapitałowej zawarte w załączniku nr 1 należy wykreślić. W przypadku 
oferty wspólnej dokumenty i oświadczenia każdy z wykonawców składa odrębnie 

4. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia następujących 
dokumentów: 
 

L.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy Uwagi 

1) Wypełniony formularz oferty  

Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do 
SIWZ. 

 
W przypadku oferty składanej przez 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia publicznego, formularz 

musi być złożony wspólnie. 

2)  Parafowany lub podpisany  wzór umowy Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 

 
5. Poza dokumentami, o których mowa w ust. 1 – 4  niniejszego Rozdziału Wykonawcy ubiegający 

się wspólnie o udzielenie zamówienia załączają dokument ustanawiający pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
oraz w przypadku podmiotów polegających na zasobach innych podmiotów biorących udział  
w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

7. Dokumenty wskazane w ust. 1 - 4 niniejszego Rozdziału są składane w oryginale  
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji 
wskazanymi we właściwym rejestrze. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniami na język polski. 
10. Przez poświadczenie za zgodność z oryginałem, Zamawiający rozumie złożenie  

na kserokopii dokumentu podpisu przez Wykonawcę albo umocowanego przedstawiciela  
lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnianego lub upoważnionych do podejmowania zobowiązań 
w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym 
do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, poprzedzonego 
dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile 
nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
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11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w 6.2 pkt. 2, 3 i 4, 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 - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

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 - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami  

7.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazane z zachowaniem formy 
pisemnej. Należy je przesłać na adres Zamawiającego podany w pkt 1 SIWZ lub przesłać faksem na 
numer podany w pkt 1 SIWZ. 
7.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 
na żądanie drugiej strony potwierdzona pisemnie.  
7.3 Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcą drogą elektroniczną. 
7.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
7.5 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.  
7.6.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SWIZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono 
SIWZ. 

7.7.Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
7.8.Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

w sprawach merytorycznych Tadeusz Kura, a w sprawach proceduralnych Ewa Gawlik tel./fax.(32) 
359 30 08, od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7.30 a 15.30.  

 
7. Wymagania dotyczące wadium  

1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 
 
8. Termin związania ofertą  
1) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
2) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 
9. Opis sposobu przygotowywania ofert  

1) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
2)  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3)  Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej (czytelnie) w języku polskim. 
4)  Oferta winna być podpisana w miejscach zaznaczonych przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy w taki sposób, aby tożsamość osoby/osób była 
identyfikowalna, tj. podpis opatrzony imienną pieczęcią lub czytelny podpis składający się z 
pełnego imienia i nazwiska. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego 
uprawnienia składającego ofertę. 

5)  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. 

6)  Zaleca się aby całość oferty była spięta (zszyta) w sposób trwały, ponumerowany 
zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być 
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złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, 
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy 
Podwykonawcom, zgodnie z tabelą zawarta w formularzu ofertowym. Brak powyższej 
informacji, oznaczać będzie, iż całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.  

9) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane 
do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, 
dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:  

 
Nazwa Wykonawcy                 

WORD Katowice 
Ul. Francuska 78 
40-507 Katowice 

 
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY 

świadczenie usługi telefonii komórkowej dla potrzeb 
 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach   

 
Nie otwierać przed 17.09.2015 r., godz. 10.15  

 

 
10.10 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 

koperty /opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji: np. za otwarcie ofert 
przed terminem otwarcia, lub za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.   

 
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1) Oferty należy przesłać / składać do dnia 17.09.2015 r. do godz. 10.00 na adres Zamawiającego 
podany w punkcie 1 niniejszej SIWZ lub  w sekretariacie Zamawiającego. 

2) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.  

3) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz 
zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 w sposób opisany w punkcie 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem 
"Zmiana". Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem 
"Wycofane".  

4) Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie 
terminu składania ofert.  

5) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
6) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.09.2015 r. o godz. 10.15 w siedzibie 

Zamawiającego w pokoju oznaczonym jako sala konferencyjna. 
7) Otwarcie ofert jest jawne.  
8) Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną 
nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i dodatkowego 
limitu transferu danych dla 10 numerów, o których mowa w pkt. 3.1 lit. i) SIWZ, 
zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zastaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie 
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

9) Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie. 
12.  Opis sposobu obliczania ceny  

12.1. Łączna cena za realizacje całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów 
wykonania przedmiotu zamówienia, oraz wszelkie proponowane rabaty i upusty.  
Cenę brutto należy obliczyć (wg wzoru w Załączniku nr 1) w następujący sposób: cena netto 
zamówienia + kwota podatku VAT. 

12.2  Cena pozycji w tabeli Formularza ofertowego dotyczących kosztów abonamentów oraz sprzętu 
(ładowarka bezprzewodowa, zestaw głośnomówiący, telefon) nie może wynosić 0 złotych.  
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12.3 Łączną wartość ceny ofertowej brutto należy wpisać do formularza ofertowego. Ponadto należy 
podać wartość netto oraz wysokość podatku VAT cyfrowo i słownie w złotych polskich (PLN), 
zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ. 
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia. 
Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż  5, to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega 
zmianie. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5, to drugą cyfrę należy 
zaokrąglić w górę.   
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając 
ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku. 
W przypadku o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której 
wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego  obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza 
się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami.  
UWAGA!!! 
Z dniem 1 lipca 2015 r. Wykonawca przystępując do zamówienia publicznego i składając w tym 
celu ofertę dotyczącą wyrobów z załącznika  nr 11 do ustawy o VAT (m.in. telefony komórkowe,  
w tym smartfony) informuje Zamawiającego, że wybór oferty skutkuje powstaniem  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego (mechanizm odwróconego obciążenia), jeżeli 
łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji bez kwoty podatku, 
przekracza kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).  

12.4 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.  
 

13.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

13.1.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cena  otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik 
będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

 
13.2. Kryterium oceny ofert 
 
A - cena oferty – 95 %  
B - dodatkowy limit transferu danych dla 10 numerów, o których mowa w pkt. 3.1 lit. i) 
SIWZ – 5 % 

 
       Cena  minimalna brutto wśród ofert badanych  
A  =  ----------------------------------------------------- x 95 pkt  
       Cena badanej oferty brutto 
 
       Dodatkowy limit na transfer danych badanej oferty  
B  =  ------------------------------------------------------------------------------- x 5 pkt  
       Maksymalny Dodatkowy limit na transfer danych wśród ofert badanych 
 
Łączna ilość punktów podlegająca ocenie = A + B 
 
13.3 Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza  
uzyskując najwyższą ilość punktów.  
13.4 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej 
samej liczbie punktów, zamawiający wybierze ofertę o niższej cenie. 
 
14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
14.1 Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych, oraz terminie, 
określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP, po upływie którego umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. Ponadto informacje, o których mowa powyżej 



ZP/TK/10/15 

 14 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: www.word.katowice.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w swojej siedzibie. 

14.2  Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, nie wcześniej niż 5 dni licząc od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiający 
może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminu, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 
Wykonawcy. 

14.3 W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Nie jest wymagane. 

 
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy jeżeli 
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach  
Wzór umowy – Załącznik nr 3  
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegającej na zmianie 
przedmiotu zamówienia w drodze aneksu do umowy, przy czym pozostałe warunki umowy 
pozostaną bez zmian w przypadku: 
16.1 w zmiany obowiązujących przepisów prawa. 
16.2.jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego postępowanie przetargowe nie 
zostało rozstrzygnięte po wygaśnięciu umowy podstawowej na zasadach dotychczasowych, 
lub w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności po stronie Zamawiającego 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, lub warunkami 
organizacyjnymi. 
16.3 jeżeli wystąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, Zamawiający przewiduje 
możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w 
zakresie wynagrodzenia, poprzez dostosowanie wskazanej w umowie stawki podatku VAT do 
obowiązujących przepisów prawa. 
16.4  jeżeli nastąpi zmiana określonego modelu telefonu w przypadku zakończenia lub 
wycofania jego z produkcji, z tym że cena ofertowa nie może ulec zmianie. Zmiana musi być 
korzystna lub neutralna dla Zamawiającego.  
 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.  
Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI 
wymienionej ustawy. 
 
18. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.   
18.1 Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje 

składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 
stanowią załączniki do protokołu postępowania. 

18.2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu postępowania 
udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

18.3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  
18.4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

18.5. Ujawnienie treści protokołu postępowania, wraz załącznikami odbywać się będzie wg 
poniższych zasad:  
18.5.1. zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
18.5.2. zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji -odpłatnie 

(0.20 zł. za 1 stronę), 
18.5.3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  
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19. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.   
 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
20. Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym,  
a Wykonawcą. 
20.1 Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich.   
 
21.  Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

a. numer 1 - Wzór Formularza Ofertowego  
b. numer 2 - Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy PZP  
c. Numer 3 - Projekt umowy  
d. Numer 4 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP 
 

 
 
Katowice, dnia          ZATWIERDZAM: 
 
9.09.2015 r.         ……….………………… 
 
 
 
SIWZ przygotowali:  

  Imię i nazwisko PODPIS  

Przewodniczący: Marek Gulina  

 

Członek: Tadeusz Kura  

 

Członek: Sebastian Cieszko   

 

Członek: Elżbieta Lipka   

 

Sekretarz: Ewa Gawlik   
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Oświadczenie  

Załącznik nr 1 

 

        (pieczęć firmy)      miejscowość, data ...................................... 

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

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

1.  Dane Wykonawcy:  

 

 Nazwa: 

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

. 

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

.Siedziba: 

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

.Strona internetowa 

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

Numer telefonu  O 

(**)....................................................................................................................................... 

Numer faksu  O 

(**).....................................................................................................................................  

Numer REGON 

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

Numer NIP 

……………................................................................................................................................... 
2. Nawiązując do przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi telefonii komórkowej 
dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach oferuję wykonanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za kwotę: 

cena brutto za całość zamówienia tj.  

słownie: …………………………………………………………………………………………………………..…….. zł  

w tym VAT:………………………........................................................................... zł 

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………. zł 

cena netto ………………………………………………………………..........................................zł  

słownie: ……………….................................................................................... zł 
 
Kalkulacja szczegółowa: 

Uwaga! Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich wierszy formularza cenowego (od 1 
do 14), przy czym poz. 1, 9, 10, 11, 12, 13  nie może wynosić 0 zł . 
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Formularz cenowy 
 

 Rodzaj usługi/ dostawy Max Liczba 

Cena 
jednostkowa 

netto za 1 
min./  

1 szt. (PLN) 

Wartość  
netto (PLN)  
poz. 3 x 4 

poz. 4 

1 2 3 4 5 
1.  Opłata abonamentowa za kartę 

SIM w taryfie głosowej  4224  
 

2  Opłata za minutę połączenia do 
krajowych sieci stacjonarnych i 
komórkowych innych niż 
operatora 

 200000 

  

3.  Opłata za minutę połączenia 
międzynarodowego (do krajów 
UE) 

 2500 
  

4. Opłata za minutę połączenia 
wykonanego w roamingu w UE  4000 

  

5.  Opłata za minutę połączenia 
odebranego w roamingu w UE  4500 

  

6. Cena za jeden SMS krajowy 
innej niż operatora  60000 

  

7. Cena za jeden SMS 
międzynarodowy (do krajów UE)  300 

  

8.  Cena za jeden SMS wysłany w 
roamingu w UE  1500 

  

9. Cena za jeden telefon 
komórkowy kategorii A  131 

  

10. Cena za jeden telefon 
komórkowy kategorii B  10 

  

11. Opłata abonamentowa za kartę 
SIM w taryfie data   192 

  

12. Ładowarka indukcyjna 10   

13. Zestaw głośnomówiący 10   

 Łącznie: wartość netto   

 wartość podatku VAT   

 wartość brutto   

 
Zamawiający informuje, że podane docelowo ilości służą do oszacowania oferty. Zamawiający nie 
gwarantuje wykorzystania wszystkich podanych w tabeli ilości sprzętów i usług.  
 
DODATKOWY LIMIT TRANSFERU DANYCH DLA 10 WSKAZANYCH NUMERÓW TELEFONÓW, O KTÓRYCH 

MOWA W PKT. 3.1. lit. i) SIWZ WYNOSI - …………………………………………………………………………… 

(MIESIĘCZNIE DLA POJEDYNCZEGO NUMERU) 

UWAGA: 
Informuję, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w podanych niżej pozycjach 
(uzupełnić, jeżeli dotyczy) 
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Wypełnić tylko w przypadku sytuacji, o której mowa w pkt 12 SIWZ (mechanizm 
odwróconego obciążenia): 

TABELA A 

L.p. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

Wartość netto 

1   

2   

3   

4   

 

 
WYKAZ OFEROWANYCH MODELI TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

  
Wykonawca oferuje następujące modele telefonów komórkowych kategorii A, B, i 
wyposażenia zgodnie z wymaganiami opisanymi w „Opisie przedmiotu zamówienia”: 

 

Telefony komórkowe kategorii A 

LP Producent i model telefonu 

1.  

2.  

3.  

 

 

Telefony komórkowe kategorii B 

LP. Producent i model telefonu 

1.  

2.  

3.  

 

 

Ładowarka indukcyjna 

LP. Producent, typ i model ładowarki 

1.  

2.  

3.  
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Zestaw głośnomówiący Bluetooth 

LP. Producent, typ i model zestawu 

1.  

2.  

3.  

 

 

3.Oświadczam, iż ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty 

wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:  

stanowisko 

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

imię i nazwisko 

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

tel./fax O (**) 

4. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni. 
5. Informacje dotyczące podwykonawców: 

Lp. 
Części zamówienia i nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje 

się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazanie spełniania warunków, o 
których mowa w pkt. V ppkt. 1 SIWZ 

1.  

2.  

6.  Oświadczam, iż za prace wykonywane  przez podwykonawców ponoszę pełną odpowiedzialność. 
  

7.Oświadczamy, że zapewniamy udzielenie gwarancji producenta na dostarczony sprzęt przez 
następujący okres: 

 na dostarczone aparaty telefoniczne – 24/12*) miesiące 

 na dostarczone wraz z aparatami telefonicznymi akcesoria – 12 miesięcy 

 na baterię do aparatów telefonicznych – 6 miesięcy 

8. Oświadczam, iż akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy oraz warunki określone w SIWZ w pkt. 6 i w 

przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i 

terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

9. W przypadku uruchomienia przedmiotu umowy w niepełnym okresie rozliczeniowym zapłata będzie 

dokonana proporcjonalnie do okresu świadczenia.  

10. Oświadczam, iż nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenie niniejszego zamówienia. 
11. Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej (zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt. 14 
uokk), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wówczas powinien wykreślić 
treść ww. oświadczenia, a do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
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......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
12. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania usług objętych niniejszym zamówieniem  

13. Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili 

składania oferty. 

14. Osobą do kontaktów z Zamawiającym jest/:  

tel. kontaktowy, faks: ……………………………............................................................................. 

zakres odpowiedzialności: .......…...................................................................................... 

 

 

podpis/y, pieczątki osoby/osób  

upoważnionych do/ reprezentowania Wykonawcy 

 
*) W przypadku telefonów firm Apple i Blackberry (RIM) gwarancja jest udzielana na 12 miesięcy, w 
pozostałych przypadkach gwarancja jest udzielana na 24 miesiące. 
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Załącznik nr 2  
,(pieczęć firmy)                                                              
miejscowość data   

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 22 ust.1 USTAWY PZP 
 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm) oświadczam, że: 
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy ustawy 

nakładają obowiązek ich posiadania *; 
2. posiadam wiedzę i doświadczenie * 
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia*, 
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; * 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności 
karnej z art. 297 KK.  

…...................................................................................... 
/podpis/y, pieczątki osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Załącznik Nr4 
 
(pieczęć firmy)                                                              
miejscowość data   

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust.1 ustawy PZP. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności 
karnej z art. 297 KK.  

…...................................................................................... 
/podpis/y, pieczątki osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3  

WZÓR  UMOWY 

 

Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego dnia  ………………2015 roku.  

 

zawarta w dniu .......................................... w Katowicach pomiędzy: 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach 

z siedzibą w Katowicach, 40-507, ul. Francuska 78 

NIP: 954-21-92-176, REGON: 273747894 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a  ……………………………………… 

z siedzibą …………………………………………… 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd…….. 
Wydział ……………. pod numerem KRS …………. o kapitale zakładowym w wysokości ……………….. zł 

NIP: ………………………, REGON: …………………………. 

reprezentowaną przez:  

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą” 

 
§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług telekomunikacyjnych 
w sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy. 

2. Przedmiotem umowy jest: 
1) sprzedaż telefonów komórkowych wraz z kartami SIM oraz akcesoriami (dalej: Sprzęt), 
2) świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej przy użyciu dostarczonego 

Sprzętu, 
3) świadczenie usług telekomunikacyjnych bezprzewodowego dostępu do Internetu, 
zgodnie z warunkami określonymi szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, tj. wpis do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych nr …………………………,do świadczenia usług i dostawy sprzętu objętych umową. 
2. Wykonawca zapewnia, że posiada wszelkie niezbędne środki oraz narzędzia do wykonania 

przedmiotu Umowy, w sposób gwarantujący wykonanie umowy z należytą starannością, właściwą 
dla tego typu usług. 

3. Wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy obciążają w całości Wykonawcę. 
 

§ 3 
1. Umowa  zostaje  zawarta na czas oznaczony na okres 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy, 

albo do wyczerpania środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia 
określonych w § 6 ust. 3 Umowy. Ww. wskazany 24 miesięczny okres rozpoczyna się z chwilą 
aktywacji kart . 

2. Na podstawie umowy zostaną podpisane szczegółowe Umowy o Świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych lub sprzeczności pomiędzy 
postanowieniami umowy, a postanowieniami szczegółowych Umów o Świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza dołączenie do umowy (jako załącznik Nr 4) regulaminu świadczenia 
usług operatora wystawionego zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.  Regulamin nie może 
naruszać postanowień SIWZ oraz umowy o udzielenie zamówienia. W przypadku sprzeczności 
pomiędzy postanowieniami umowy, a regulaminem rozstrzygające będą postanowienia niniejszej 
umowy. Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawierane na podstawie niniejszej 
umowy wygasną z dniem wygaśnięcia niniejszej umowy, bez żadnych wzajemnych zobowiązań. 
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4. Strony zgodnie postanawiają, iż umowa, po upływie czasu określonego, na jaki została zawarta, 
nie ulegnie przekształceniu w umowę zawartą na czas nieokreślony. 

 
§ 4 

1. Wykonawca dostarczy sprzęt zgodnie z zestawieniem producentów i modeli przekazanym przez 
Zamawiającego przy podpisaniu niniejszej umowy na własny koszt, zgodnie z warunkami umowy i 
poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego utraty lub uszkodzenia do chwili 
dokonania przekazania go Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego (od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9.00 do 14.00). 

2. Dostawa kart SIM zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od 
dnia podpisania umowy, dostawa telefonów zostanie zrealizowana najpóźniej w 
terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, ładowarki 
bezprzewodowe oraz zestawy głośnomówiące zostaną dostarczone w terminie do 30 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Termin dostawy kart SIM dodatkowych 
aktywacji wynosi do 14 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia na te aktywacje.  

3. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą termin odbioru sprzętu (od poniedziałku do piątku  
w godzinach 9.00 - 14.00) w okresie nie późniejszym niż 2 dni od złożenia deklaracji przez 
Wykonawcę o możliwości dostarczenia sprzętu. 

4. Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie dostawy sprzętu zostanie potwierdzone w formie 
pisemnej protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy, bez zastrzeżeń. 

5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest niezgodny z ofertą Wykonawcy stanowiącą 
Załącznik nr 2 do niniejszej umowy lub też posiada widoczne uszkodzenia lub wady, 
Zamawiający odmówi odbioru sprzętu, sporządzając w ciągu 3 dni roboczych protokół, wskazujący 
przyczyny odmowy odbioru. Strony uzgodnią nowy termin dostarczenia sprzętu nowego, wolnego 
od wad, zgodnego z ofertą Wykonawcy i opisem przedmiotu umowy, 

6. Za termin odbioru sprzętu uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń. 

7. Z chwilą podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, sprzęt staje się własnością Zamawiającego. 
8. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego niesprawności dostarczonego sprzętu przed 

upływem 30 dni kalendarzowych od podpisania protokołu odbioru (w czasie pierwszego 
uruchomienia telefonu) Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na wolny od wad w terminie 
7 dni kalendarzowych od zgłoszenia niesprawności. 

§ 5 
1. Wykonawca na podstawie umowy: 

1) zapewnieni dostęp do sieci GSM na obszarze min. 95% terenu Polski. Dostępności sieci i usług 
musi być zgodna z mapami zasięgu dostępnymi na stronie Wykonawcy; 

2) zachowa funkcjonującą u Zamawiającego numerację telefonów komórkowych 
dotychczasowych operatorów, które Wykonawca będzie zobowiązany przejąć do własnej sieci 
tak, aby możliwe było dalsze korzystanie z nich przez Zamawiającego - zgodnie z ustawą 
Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) oraz 
odpowiednimi rozporządzeniami; 

3) dostarczy określoną w SIWZ liczbę telefonów komórkowych oraz ilość kart SIM na takich 
samych warunkach jak w ofercie; 

4) dokona aktywacji kart SIM na zamieszczonych w ofercie warunkach; 
5) dostarczy wsparcie techniczne i obsługę posprzedażową, a w szczególności wskaże, co 

najmniej jedną osobę do kontaktów w zakresie wsparcia sprzedaży usług oraz co najmniej 
jedną osobę do kontaktów w zakresie wsparcia technicznego; 

6) dostarczy dane bilingowe w formie elektronicznej oraz oprogramowanie do analizy bilingu  
i kontroli kosztów; 

7) udostępni na bieżąco bezpłatną informację o koszcie wykonanych usług dla każdego numeru; 
8) zapewni niezwłoczną (w chwili zgłoszenia) blokadę karty SIM po uprzedniej weryfikacji 

zgłaszającego (np. poprzez podanie hasła dostępu do konta) w przypadku kradzieży, utraty 
lub uszkodzenia oraz dokona aktywacji duplikatu (wskazanej rezerwowej karty SIM wraz  
z przypisaniem odpowiedniego numeru telefonu) w ciągu maksymalnie 12 godzin od momentu 
zgłoszenia; 

9) będzie świadczyć usługi telekomunikacyjne w sieci telekomunikacyjnej zgodnie z SIWZ  
i złożoną w postępowaniu przetargowym Ofertą. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych 
lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami SIWZ, Umową i Ofertą Wykonawcy,  
a postanowieniami pozostałych załączników do Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia: 
Umowa, SIWZ i Oferta Wykonawcy; 

10) zapewni możliwość zakupu dodatkowych aktywacji zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ 
po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego; 

11) zapewni realizację pozostałych zapisów SIWZ. 
2. Koszt realizacji zobowiązań wymienionych w ust. 1 (z wyjątkiem pkt. 3) zostanie wkalkulowany  
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w opłatę abonamentową. 
§ 6 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………………….. PLN netto (słownie: 
zamówienia. Z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych Zamawiający będzie ponosił opłaty 
zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu Nr ZP/TK/10/15. Każda faktura VAT 
wystawiana przez Wykonawcę musi zawierać ceny jednostkowe netto z tytułu wykonanych usług 
lub kosztów abonamentu, z przypisaniem kosztów dla każdego z numerów które je wygenerował. 
Dopuszczalne jest uwzględnianie opłat abonamentowych na fakturze wystawianej przed (na 
początku) okresem rozliczeniowym, natomiast opłat za wykorzystane usługi na fakturze 
wystawianej po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować w terminie 30 dni od 
dnia prawidłowego wystawienia faktur VAT za dany okres rozliczeniowy. Warunkiem realizacji 
płatności jest dostarczenie do  siedziby Zamawiającego, w terminie 15 dni przed upływem terminu 
płatności, prawidłowo wystawionej faktury VAT za dany okres rozliczeniowy. Faktura może być 
dostarczona w formie wydruku (pocztą) lub pocztą elektroniczną na adres: 
ksiegowosc@word.katowice.pl. Jako dodatkowa forma dostarczenia faktury dopuszczalne jest 
jej udostępnienie na dedykowanej dla Zamawiającego (np. wymagającej zalogowania) witrynie 
internetowej. Niedostarczenie faktury do Zamawiającego w ww. terminie  spowoduje konieczność 
przesunięcia terminu płatności o czas zwłoki w dostarczeniu faktury. Zapłata dokonana będzie 
przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT.  

3. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie liczone od dnia, w którym zapłata 
miała być dokonana. 

4. Datą dokonania płatności wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie data uznania przelewu 
na rachunku bankowym Wykonawcy. 

5. Za usługi, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 3, Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za 
okresy miesięczne. 

6. Strony ustalają, że za dostarczony sprzęt, tj. telefony komórkowe, ładowarki bezprzewodowe oraz 
zestawy głośnomówiące, Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie do 14 dni od dnia podpisania 
protokołu odbioru, bez zastrzeżeń. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury oddzielnie za 
telefony komórkowe oraz za ładowarki bezprzewodowe i zestawy głośnomówiące. Najpóźniej wraz 
z fakturą VAT za telefony Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej (w pliku MS Excel) 
zestawienia: sprzętu zawierające następujące dane: model aparatu, numer fabryczny, numer 
IMEI, oraz dostarczonych kart SIM zawierający następujące dane: docelowy numer telefonu, 
numer karty SIM.  

7. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z Umowy. 
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem 

przedmiotu umowy oraz realizacją usług gwarancyjnych, w tym w szczególności: koszty 
wykonania przedmiotu umowy, dostawy zaoferowanego sprzętu, z uwzględnieniem kosztów 
dostaw (transportu), opłat i podatków. 

9. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ceny jednostkowe za usługi telekomunikacyjne 
świadczone na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę, które nie były znane Zamawiającemu na 
dzień podpisania umowy, w przypadku złożenia przez Zamawiającego dyspozycji ich aktywowania 
lub też skorzystania z usługi nie wymagającej aktywacji, będą zgodne z aktualnym cennikiem dla 
taryfy dla klientów biznesowych o najdroższym abonamencie. Cennik aktualny na dzień podpisania 
umowy stanowi Załącznik nr 3 do umowy. 

10. W przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia o którym mowa w ust. 3, przed terminem 
określonym w § 3 ust. 1, Umowa zostanie rozwiązana przed jej upływem. Z tytułu 
przedterminowego rozwiązania Umowy  Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku 
do Zamawiającego. Szczegółowa kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy określona jest w załączniku 
nr 2 do Umowy. 

§ 7 
1. Wykonawca zapewni, że sprzedawany Sprzęt będzie posiadał minimum następujące okresy 

gwarancji producenta: telefony 24 miesiące (za wyjątkiem telefonów firm Blackberry i Apple, które 
będą posiadały 12 miesięczny okres gwarancji producenta), ładowarki bezprzewodowe i zestawy 
głośnomówiące 12 miesięcy, baterie do aparatów telefonicznych 6 miesięcy. Gwarancja biegnie od 
dnia podpisania przez obie Strony protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie 
dostawy sprzętu. 

2. W przypadku awarii aparatu telefonicznego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany 
jest dostarczyć Zamawiającemu urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach, w terminie nie 
dłuższym niż 48 godzin liczone w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy zgłoszonego uszkodzenia sprzętu niezwłocznie po 
przekazaniu przez Zamawiającego uszkodzonego sprzętu.  
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Maksymalny okres naprawy aparatu telefonicznego, jego fabrycznego wyposażenia lub akcesoriów 
oraz ładowarek bezprzewodowych i zestawów głośnomówiących wynosi 30 dni kalendarzowych 
licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o usterce lub wadzie urządzenia. 
W przypadku, gdy naprawa będzie trwała powyżej 30 dni kalendarzowych lub też gdy Sprzęt nie 
będzie mógł być naprawiony, Strony będą stosowały przepisy dotyczące gwarancji wynikające z 
kodeksu cywilnego. Dopuszcza się wykonanie do 3 napraw tego samego Sprzętu, przy wystąpieniu 
kolejnego uszkodzenia Sprzęt musi być wymieniony na fabrycznie nowy. 

4. Wszelkie czynności związane z naprawą sprzętu będą wykonywane staraniem i na koszt 
Wykonawcy.  

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

6. Powiadomienie o stwierdzonych wadach i usterkach urządzeń i wyposażenia nastąpi poprzez 
pocztę elektroniczną lub faks. 

7. Wykonawca zapewni na swój koszt odebranie od Zamawiającego uszkodzonego i dostarczenie 
naprawionego sprzętu z siedziby Zamawiającego do siedziby serwisu, z którego Wykonawca 
korzysta. 

8. 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. 

9. Dla umożliwienia Zamawiającemu dokonywania zgłoszeń o awarii, Wykonawca przekaże dostępny 
dla Zamawiającego całodobowo adres poczty elektronicznej ……………………………………………..oraz 
numer fax-u …………………………….... Zgłoszenia będą dokonywane pisemnie poprzez e-mail bądź fax. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awariach, problemach technicznych oraz 
w celu administrowania usługami w trybie 24h/365 dni za pomocą wskazanego numeru infolinii,  
w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt za pośrednictwem 
dedykowanych opiekunów. Wykonawca dokona niezwłocznego potwierdzenia Zamawiającemu 
otrzymanego zgłoszenia o awarii (nie później niż w czasie 3 godz., liczonych w godzinach 8:00-
16:00 w dni robocze), na adres poczty elektronicznej …………………………………………. 

11. O każdej zmianie adresu poczty elektronicznej lub numerów faksowych Wykonawca zobowiązany 
jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. Powiadomienie o powyższych zmianach nie 
stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu. 

§ 8 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym powierzył 

wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy jak za działania lub zaniechania własne. 
3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy obejmuje szkodę w pełnej wysokości, w tym utracone korzyści. 
4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne za niedotrzymanie terminów dostawy 

sprzętu w wysokości 500,00 PLN netto (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień 
opóźnienia. Jeżeli opóźnienie przekroczy termin 14 dni kalendarzowych, Zamawiający będzie miał 
prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Wykonawca będzie 
zobowiązany zapłacić Zamawiającemu obok przewidzianych kar umownych dodatkową karę 
umowną w wysokości 10.000,00 PLN netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

5. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia 
świadczenia usług w wysokości 500 zł netto (słownie: pięćset złotych 00/100), za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego na podstawie umowy. Jeżeli 
opóźnienie przekroczy termin 14 dni kalendarzowych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od 
umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 
Zamawiającemu obok przewidzianych kar umownych dodatkową karę umowną w wysokości 
10.000,00 PLN netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

6. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z powodu 
okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5% wartości łącznego wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 6 ust. 3 umowy.. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnej płatności z tytułu realizacji 
przedmiotu umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.  

9. Zapłata kar umownych nie zwolni Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 
10. W przypadku braku dostępu do usług telekomunikacyjnych w Sieci Telekomunikacyjnej 

Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zwróci Zamawiającemu proporcjonalną 
do czasu trwania przerwy w dostępie do usług telekomunikacyjnych, o których mowa powyżej, 
część ceny jednostkowej za abonament miesięczny za dany okres rozliczeniowy. Zwrot ten może 
nastąpić w drodze pomniejszenia należności Zamawiającego z tytułu świadczenia usług 
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uwidocznionej w najbliższej fakturze VAT za usługi telekomunikacyjne świadczone przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. 

§ 9 
1. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy, 

a postanowieniami załączników do Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia umowy. 
2. Wykonawca nie może żądać kaucji lub innych opłat z tytułu zawarcia z Zamawiającym umowy. 
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie 

leżało w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym, czego nie można będzie przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca będzie mógł żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach  
o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych).  
Z zastrzeżeniem tego wymogu Strony zobowiążą się do przestrzegania przy realizacji przedmiotu 
umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z 
ochroną danych osobowych, a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania 
informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na 
żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych. 

§ 10 
1. Do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji przedmiotu umowy oraz do 

kontrolowania przebiegu prac objętych umową, Zamawiający wyznacza następujące osoby: 
1) ……………………………………………………………………....., tel. ……….………………….., tel. kom. 

……………………., e-mail: ……………………………….., faks ………………………..; 
2) ……………………………………………………………………....., tel. ……….………………….., tel. kom. 

……………………., e-mail: ……………………………….., faks ………………………… 
 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu umowy, koordynowania przebiegu 
prac objętych niniejszą umową, Wykonawca wyznacza następujące osoby: 
1) ……………………………………………………………………....., tel. ……….………………….., tel. kom. ……………………., 

e-mail: ……………………………….., faks ……………………….. funkcja 
…………………………………………………………………………. ; 

2) ……………………………………………………………………....., tel. ……….………………….., tel. kom. ……………………., 
e-mail: ……………………………….., faks …………………………. funkcja 
………………………………………………………………………… 

 
Wskazane powyżej osoby dostępne będą poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy w trybie co 
najmniej 8 godzin od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nie powoduje zmiany umowy. 
Zmiana taka następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany 
i wskazaniu osoby lub osób powołanych do bezpośrednich kontaktów. 

 
§ 11 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo telekomunikacyjne wraz z przepisami wykonawczymi 
oraz inne obowiązujące przepisy prawa.  

3. Przeniesienie przez Wykonawcę praw lub obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie 
wymaga pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. 

4. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla 
siedziby Zamawiającego. 

5. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych 
zawarte przez Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy, dotyczące numerów abonenckich 
będących przedmiotem umowy, ulegają rozwiązaniu. 

6. Umowa podlega prawu polskiemu. 
7. Językiem umowy jest język polski.  
8. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


