
 
 
 

                     SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓ W ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

DYREKTOR 
Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Adres: Plac Batorego 4, 70 – 207 Szczecin 

Telefon : +48 (091) 4403423; faks: +48 (091) 440344 1 

NIP: 852-04-09-053, REGON: 000145017 

Strona internetowa UMS – www.ums.gov.pl  – na której  

 opublikowane zostanie ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz wszystkie informacje    
 dotyczące prowadzonego postępowania.  

ZAPRASZA DO ZŁO śENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM 
W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA USŁUGĘ 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKRE ŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH 

NA PODSTAWIE ART. 11  UST. 8 NA: 
 

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ PRZEZ OKRES 2  LAT WRAZ Z DOSTAW Ą 
APARATÓW TELEFONICZNYCH ORAZ URZ ĄDZEŃ DO PRZESYŁANIA DANYCH. 

 
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem i opisem: 
 
numer sprawy:         PO – II – 370/ZZP-3/31/09 
nazwa zadania:     ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ PRZEZ OKRES 2 LAT 
                                    WRAZ Z DOSTAWĄ APARATÓW TELEFONICZNYCH ORAZ URZĄDZEŃ DO  
                                    PRZESYŁANIA   DANYCH. 
 
 
 
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni  powoływać się na 
wyŜej podane oznaczenie. 

 
 

 
 

S Z C Z E C I N  2 0 0 9  
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SPIS TREŚCI : 

 

Rozdział I Forma oferty; 

Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 

Rozdział III Oferty wspólne; 

Rozdział IV Jawność postępowania; 

Rozdział V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne 
dokumenty wymagane w ofercie; 

Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni; 

Rozdział VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja; 

Rozdział VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania 
się Wykonawców z Zamawiającym; 

Rozdział IX Sposób obliczenia ceny oferty; 

Rozdział X Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz sposób oceny ofert; 

Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert; 

Rozdział XII Wybór oferty najkorzystniejszej; 

Rozdział XIII Zawarcie umowy; 

Rozdział XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej; 

Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia. 

  

  

Załączniki: 
Załącznik nr 1 -  formularz oferty; 
Załącznik nr 2 -  oświadczenie Wykonawcy; 
Załącznik nr 3 -  wykaz części udzielonych Podwykonawcom; 
Załącznik nr 4 -  wzór umowy; 
 
 
 

 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z  2007 r. nr 223, poz. 1655), zwana dalej ustawą. 
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ROZDZIAŁ I Forma oferty 

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane 
dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z Rozdziałem V  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1  do SIWZ. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub ręcznie długopisem.  
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do 
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca na kaŜdej 
zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za 
zgodność z oryginałem”). JeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są 
łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez te osoby. 

7. JeŜeli, któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest 
sporządzony w języku obcym dokument taki naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na 
język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie 
miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują 
jej odrzucenie. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert 

częściowych.  
12. Zamawiający   przewiduje  udzielanie zamówień uzupełniających. 
13. Zamawiający dopuszcza moŜliwość powierzenia prac Podwykonawcom. 
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
15. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z 

tym, Ŝe: 
     zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: 

Urząd Morski w Szczecinie 
Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110 
Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin 
z dopiskiem 
Nie otwierać przed dniem 07.12.2009r., godz. 11:00  

Przetarg na:  ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ PRZEZ OKRES 2 LAT 
                          WRAZ Z DOSTAWĄ APARATÓW TELEFONICZNYCH ORAZ URZĄDZEŃ DO   
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                    PRZESYŁANIA DANYCH.                 
Numer sprawy: PO – II – 370/ZZP – 3/31/09 
Na kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona nazwa i adres 
Wykonawcy. 
 

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

1.Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŜoną przez siebie ofertę przed 
terminem składania ofert. 

1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, Ŝe 
ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I  pkt 
14  z dopiskiem „wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iŜ ofertę 
swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o 
zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy teŜ przedłoŜenia nowych 
dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złoŜyć. 

2. PowyŜsze oświadczenie i ewentualne dokumenty naleŜy zamieścić w zamkniętej 
kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I  pkt 15 przy 
czym koperta zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”. 

3. Wykonawca nie moŜe wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie 
terminu składania ofert. 

4. Oferty złoŜone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez 
otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 

 

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej 
Wykonawców. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca 
się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje 
informacje, korespondencję, itp. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 
następujące wymagania: 
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;  
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące 
okoliczności określonych w art. 22, odpis z właściwego rejestru albo 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – składa 
kaŜdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; 
jeŜeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie 
odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z 
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ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka 
organizacyjna) – dokumenty te powinien złoŜyć niezaleŜnie ten podmiot.  

b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. składa 
pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających 
ofertę wspólną, 

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i 
mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego Rozdziału. 

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy 
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu 
umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy, który nie moŜe być krótszy, niŜ okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
 

ROZDZIAŁ IV Jawno ść post ępowania 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie 

jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne 
dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców udostępnia 
się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania. 
Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli Wykonawca, nie później niŜ w 
terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 

4. W przypadku zastrzeŜenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty 
informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie 
udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 
1503 z późniejszymi zmianami)”. 

5. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeŜe w ofercie informacje, które nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały 
udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeŜone dokumenty. 
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ROZDZIAŁ V Wymagane dokumenty potwierdzaj ące spełnianie warunków udziału 
w post ępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełni ania. 
Inne dokumenty wymagane w ofercie. 

1. KaŜdy z Wykonawców ma obowiązek złoŜyć następujące dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
1) Oświadczenie Wykonawcy , o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa kaŜdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

2) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesi ęcy 
przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaŜdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

3) Wykaz Podwykonawców – Zał ącznik nr 3, Zamawiający dopuszcza  udział 
Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, 
które powierzy wykonanie Podwykonawcom. 

4) Pełnomocnictwo o którym mowa w Rozdziale III pkt 1  SIWZ ; 
Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1  lub którzy złoŜyli dokumenty 
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich 
uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 
uniewaŜnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagania określone przez 
Zamawiającego, nie później niŜ w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako 
termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 

3. Niespełnienie warunków, o których mowa w pkt 1  bądź nie dołączenie do oferty 
dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy z postępowania. 

4. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
1) ofertę cenową (Formularz oferty)  zgodnie z Rozdziałem I pkt 3  SIWZ – 

Załącznik Nr 1; 
W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 
 

      2) Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

      3).Specyfikacje techniczne zaproponowanych  telefonów  i modemów  

          spełniających warunki techniczne podane w opisie przedmiotu zamówienia - 

          Rozdział XV SIWZ. 

5. Oferty, które nie będą zawierały dokumentu, o których mowa w pkt 4 zostaną 
odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy. 
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ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 

1. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 
ppkt 2) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 
stosuje się odpowiednio. 

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia ,gwarancja  

1.  Termin wykonania zamówienia – nieprzekraczalny, trwający przez  24 miesi ące,  

     licząc od  02.01.2010r. 

2. Gwarancja na dostarczone aparaty GSM  i modemy – minimum 24 miesi ące od daty  

    podpisania protokołu  odbioru. 

      

ROZDZIAŁ VIII Wyja śnienia tre ści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób 
porozumiewania si ę Wykonawców z Zamawiaj ącym  

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach: 
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:00. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawca przekazują pisemnie , z zastrzeŜeniem pkt 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu,  przy 
przekazywaniu następujących dokumentów: 

a. wniosek o wydanie SIWZ, 
b. pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 
c. modyfikacje treści SIWZ. 

4. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują  wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. 

5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie 
zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z 
datą tego dnia. 
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6. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym  wszelkie pisma, 
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między 
Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 

7. Adres do korespondencji  jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej 
SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem 
były kierowane wyłącznie na ten adres z dopiskiem Zespół ds. Zamówień 
Publicznych - pokój nr 110. 

8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest 
Hanna Szner,  tel. 091 4403 423, w godz. 7:30 – 15:00, fax  091 4403 441 
(czynny całą dobę), 

9. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynie do niego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. 

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na 
stronie internetowej. 

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie 
przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną 
w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej. 

12. Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści 
SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O 
przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie 
internetowej. 

 

ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca określi w Formularzu oferty (Zał. Nr 1 do SIWZ), kwotę wynagrodzenia 
za czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale XV jako cenę 
brutto, w tym przynaleŜna wysokość stawki  podatku VAT. 

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich 
złotych. 

3. Podane ceny jednostkowe muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

4. Do wartości netto Wykonawca doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości i w 
ten sposób wyliczy wartość brutto, z zastrzeŜeniem pkt 6. JeŜeli Wykonawca nie jest 
podatnikiem VAT w świetle obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, 
wówczas nie nalicza podatku VAT. 

5. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego  nabycia towarów, Zamawiający w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek wpłacać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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6. Cena musi być wyraŜona w złotych polskich niezaleŜnie od wchodzących w jej skład 
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Komisję 
Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

7. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej 
z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

8. Wartość oferty brutto będzie stanowiła maksymalną wartość umowy. 
9. Wartości brutto określone przez Wykonawcę będą stanowiły podstawę do rozliczeń 

w całym okresie trwania umowy. 
 
ROZDZIAŁ X  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie or az sposób oceny ofert 
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty na niniejsze zamówienie publiczne,  Zamawiający 
dokona stosując poniŜsze kryteria: 
 
 
 
Lp.  
 

 
Nazwa kryterium 

 
Wp 

 
1. 

 
Usługi głosowe  -  70% (Abonament A) 
w tym: 

a) Cena abonamentu 
b) Cena za 1 minutę połączenia w sieci własnej i w sieci 

stacjonarnej 
c) Cena za 1 minutę połączenia do obcych sieci 

komórkowych  
d) Cena za 1 SMS 
e) Cena za 10 kB transmisji danych 
 

 
 
 

20% (0,20) 
35% (0,35) 

 
25% (0,25) 

 
10% (0,10) 
10% (0,10) 

 
2. 
 

 
Usługi w zakresie pakietowej transmisji danych -
bezprzewodowy Internet - 20% (Abonament E) 
w tym: 
 

a) Cena abonamentu 
b) Cena za APN  z publicznym statycznym numerem IP 
c) Cena za SMSy wykonane w kraju po przekroczeniu 

abonamentu 
 

 
 
 
 
 

85% (0,85) 
10% (0,10) 
5% (0,05) 

 
3. 
 

 
Usługi w zakresie pakietowej transmisji danych (GPR S i 
SMS) –taryfy telemetryczne -  6,5% (Abonament B) 
w tym: 

a) Cena abonamentu 
b) Cena za APN z publicznym statycznym numerem IP 

 
 
 
 

55% (0,55) 
35% (0,35) 
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c) Cena za 1 SMS  
d) Cena za 10 kB transmisji danych po przekroczeniu 

abonamentu 
 

5% (0,05) 
5% (0,05) 

 
4. 
 

 
Usługi w zakresie pakietowej transmisji danych (GPR S i 
SMS) –taryfy telemetryczne -  2% (Abonament C) 
w tym: 

a)   Cena abonamentu 
b) Cena za 1 SMS po przekroczeniu abonamentu 
c) Cena za 10 kB transmisji danych  
 

 
 
 
 

90% (0,90) 
5% (0,05) 
5% (0,05) 

 
 

 
5. 

 
Usługi w zakresie pakietowej transmisji danych (GPR S i 
SMS) – taryfy telemetryczne -  1,5 % (Abonament D) 
w tym: 

a)  Cena abonamentu 
b) Cena za 1 SMS  
c) Cena za 10 kB transmisji danych  
 

 
 
 
 

90% (0,90) 
5% (0,05) 
5% (0,05) 

 
 
 
 
Wzory do obliczenia kryteriów cząstkowych: 
 

1) Usługi głosowe – abonament A 
 
a. Cena abonamentu  

 

p  x W punktów ilo
b

n

C

 x100C
ść =  

 gdzie: 
Cn – cena oferty najtańszej, 
Cb – cena oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta, 
Wp – procentowe znaczenie kryterium. 
 
 
b. Cena za 1 minut ę poł ączenia w sieci własnej i w sieci stacjonarnej  
 
 

p  x W punktów ilo
b

n

C

 x100C
ść =  
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 gdzie: 
Cn – cena oferty najtańszej, 
Cb – cena oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta, 
Wp – procentowe znaczenie kryterium. 

 
c. Cena za 1 minut ę poł ączenia do obcych sieci komórkowych  
 

p  x W punktów ilo
b

n

C

 x100C
ść =  

 gdzie: 
Cn – cena oferty najtańszej, 
Cb – cena oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta, 
Wp – procentowe znaczenie kryterium. 

 
d. Cena za 1 SMS 
 

p  x W punktów ilo
b

n

C

 x100C
ść =  

 gdzie: 
Cn – cena oferty najtańszej, 
Cb – cena oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta, 
Wp – procentowe znaczenie kryterium. 
 
e. Cena za 10 kB transmisji danych  
 
 

p  x W punktów ilo
b

n

C

 x100C
ść =  

 gdzie: 
Cn – cena oferty najtańszej, 
Cb – cena oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta, 
Wp – procentowe znaczenie kryterium. 

 
Liczba punktów dla danego kryterium : 
 
Σ1 = (a + b + c+ d + e) ּ0,70  
 
 
2) Usługi w zakresie pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy Internet – 
abonament E 
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a. Cena abonamentu  
 

p  x W punktów ilo
b

n

C

 x100C
ść =  

 gdzie: 
Cn – cena oferty najtańszej, 
Cb – cena oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta, 
Wp – procentowe znaczenie kryterium. 

 
 

b. Cena za APN z publicznym statycznym numerem IP  
 

p  x W punktów ilo
b

n

C

 x100C
ść =  

 gdzie: 
Cn – cena oferty najtańszej, 
Cb – cena oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta, 
Wp – procentowe znaczenie kryterium. 

 
c. Cena za SMSy wykonane w kraju po przekroczeniu a bonamentu  

 

p  x W punktów ilo
b

n

C

 x100C
ść =  

 gdzie: 
Cn – cena oferty najtańszej, 
Cb – cena oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta, 
Wp – procentowe znaczenie kryterium. 

 
Liczba punktów dla danego kryterium : 
 
Σ2 = (a + b + c) ּ0,20  
 
3) Usługi w zakresie pakietowej transmisji danych ( GPRS i SMS) – taryfy 
telemetryczne – abonament B 
 

a. Cena abonamentu  
 

p  x W punktów ilo
b

n

C

 x100C
ść =  

 gdzie: 
Cn – cena oferty najtańszej, 
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Cb – cena oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta, 
Wp – procentowe znaczenie kryterium. 

 
b. Cena za APN z publicznym statycznym numerem IP  

 

p  x W punktów ilo
b

n

C

 x100C
ść =  

 gdzie: 
Cn – cena oferty najtańszej, 
Cb – cena oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta, 
Wp – procentowe znaczenie kryterium. 

 
c. Cena za 1 SMS  

 

p  x W punktów ilo
b

n

C

 x100C
ść =  

 gdzie: 
Cn – cena oferty najtańszej, 
Cb – cena oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta, 
Wp – procentowe znaczenie kryterium. 

 
 

d. Cena za 10 kB transmisji danych po przekroczeniu  abonamentu  
 

p  x W punktów ilo
b

n

C

 x100C
ść =  

 gdzie: 
Cn – cena oferty najtańszej, 
Cb – cena oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta, 
Wp – procentowe znaczenie kryterium. 

 
Liczba punktów dla danego kryterium : 
 
Σ3 = (a + b + c + d) ּ0,065  
 
 
4) Usługi w zakresie pakietowej transmisji danych ( GPRS i SMS) – taryfy 
telemetryczne – abonament C 
 

a. Cena abonamentu  
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p  x W punktów ilo
b

n

C

 x100C
ść =  

 gdzie: 
Cn – cena oferty najtańszej, 
Cb – cena oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta, 
Wp – procentowe znaczenie kryterium. 

 
b. Cena za 1 SMS po przekroczeniu abonamentu  

 

p  x W punktów ilo
b

n

C

 x100C
ść =  

 gdzie: 
Cn – cena oferty najtańszej, 
Cb – cena oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta, 
Wp – procentowe znaczenie kryterium. 

 
 

c. Cena za 10 kB transmisji danych  
 

p  x W punktów ilo
b

n

C

 x100C
ść =  

 gdzie: 
Cn – cena oferty najtańszej, 
Cb – cena oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta, 
Wp – procentowe znaczenie kryterium. 

 
Liczba punktów dla danego kryterium : 
 
Σ4 = (a + b + c) ּ0,02  
 

 
5) Usługi w zakresie pakietowej transmisji danych ( GPRS i SMS) – taryfy 
telemetryczne – abonament D 
 

a. Cena abonamentu  
 

p  x W punktów ilo
b

n

C

 x100C
ść =  

 gdzie: 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
                                                                Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 2  lat  

 

 15 

Cn – cena oferty najtańszej, 
Cb – cena oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta, 
Wp – procentowe znaczenie kryterium. 

 
b. Cena za 1 SMS  

 

p  x W punktów ilo
b

n

C

 x100C
ść =  

 gdzie: 
Cn – cena oferty najtańszej, 
Cb – cena oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta, 
Wp – procentowe znaczenie kryterium. 

 
 

c. Cena za 10 kB transmisji danych  
 

p  x W punktów ilo
b

n

C

 x100C
ść =  

 gdzie: 
Cn – cena oferty najtańszej, 
Cb – cena oferty badanej, 
100 – maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta, 
Wp – procentowe znaczenie kryterium. 

 
Liczba punktów dla danego kryterium : 
 
Σ5 = (a + b + c) ּ0,015  
 

Sumaryczna liczba punktów ze wszystkich kryteriów : 
 
Σ = (Σ1 + Σ2 + Σ3 +Σ4+ Σ5 )  
 

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Plac Batorego 4 – Zespół 
ds. Zamówień Publicznych, pok. nr  110, w terminie do 07.12. 2009 r., do godz. 
10:30. 

2. Za termin złoŜenia oferty uwaŜa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty. Wszelkie oferty 

wniesione po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
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4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. KaŜda przyjęta oferta 
zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę 
kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia 
ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 07.12.2009r., o godz. 11:00  w  Urzędzie Morskim 
w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116.  

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję 
Przetargową powołaną przez Dyrektora Urzędu Nr wniosku PO – II – 370/ZZP – 
3/31/09  z dnia  26.10.2009r. 

7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 
8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty 
z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, a takŜe informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia 
– zawartych w ofercie. 

9. Informacje, o których mowa w pkt 8 Zamawiający przekaŜe niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 
 

ROZDZIAŁ XII  Wybór oferty najkorzystniejszej 

      1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie ze wszystkich 

              kryteriów ocen najwyŜszą liczbę punków. 

2. Zamawiający wybierze ofertę z najwyŜszą liczbą punktów nie podlegającą 
odrzuceniu, 

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
5. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie 

podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy Zamawiający 
odrzuci jego ofertę. Następnie Zamawiający dokona oceny, czy oferty 
Wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.  

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona.  

8. JeŜeli oferta zawierać będzie raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o 
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udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny. 

9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoŜy wyjaśnień, lub jeŜeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, Ŝe oferta 
zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 
- jest niezgodna z ustawą, 

     - jej treść nie odpowiada zapisom SIWZ, z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy 
       P.z.p. 
     - jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o  
       zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
     - zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
     - została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o  
       udzielenie zamówienia lub nie  zaproszonego do składania ofert, 
     - zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
     - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia nie zgodził się na  
       poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, 
     - jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

11. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium 
oceny ofert określonym w SIWZ. 

12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o: 

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 
Wykonawcy , którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy 
(firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną  ofertom , 

     - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i  
       prawne, 
   -  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie  
       faktyczne i prawne 

13. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
Zamawiający uniewaŜnia postępowanie. 

14. O uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy: 

- ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku uniewaŜnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 

     - złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu  
       składania ofert 
     - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy 

1. Informacje o formalno ściach, jakie powinny by ć spełnione w celu zawarcia 
umowy . 
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1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się 
z Zamawiającym w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia o wygraniu postępowania i uzgodnić termin podpisania umowy. 

2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy 
stanowiącym Załącznik nr 4  do niniejszej SIWZ.  

3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach 
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 
ustawy). 

2. Termin i miejsce zawarcia umowy. 
1) Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu 

związania ofertą, nie wcześniej niŜ w 8 dniu od daty otrzymania zawiadomienia o 
wygraniu postępowania. 

2) Zamawiający moŜe zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w 
ust. 1, jeŜeli w postępowaniu została złoŜona tylko jedna oferta. 

 

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługuje środek ochrony prawnej – protest.  

2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w 
przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany 
na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest w formie pisemnej w  
terminach określonych w ustawie. 

3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6. 
5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie 

Zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz 
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

6. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaŜe Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŜeli protest będzie 
dotyczył treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją równieŜ na stronie 
internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, wzywając Wykonawców do wzięcia 
udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu. 

7. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu stają się 
Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na 
korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania: 
- w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 6, 
- do upływu terminów, o których mowa w pkt 2. 

8. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w  wyniku 
    wniesionego  protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając 
    swoje Ŝądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia  
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    wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy  
    wnoszącym protest. 
9. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 6 nie mogą  
    następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego 
    wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu  zapadłym w 
     postępowaniu  toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 
10. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 6 nie mogą  
     następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. 
11. Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 

- treści ogłoszenia, 
- postanowień SIWZ, 
- wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia 
ofert i  wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z 
terminów na wniesienie protestu. 

12. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje 
      jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przystąpili  
      do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeŜeli protest będzie 
      dotyczył treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści równieŜ na stronie  
      internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie. 
13. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. 
14. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni    

    od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu  rozstrzygnięcia 
    protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania 
    w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do  
    Prezesa Urzędu. 

15. Kopię odwołania Zamawiający przekaŜe jednocześnie wszystkim uczestnikom  
      postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niŜ w  
      terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w  
      postępowaniu odwoławczym. 
16. Wykonawca moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej 
      do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes 
      prawny w przystąpieniu i stronę do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia  
      doręcza się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię 
     Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
17. Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie     

   mogą pozostać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której    
   przystąpił. 

18. Odwołujący się moŜe cofnąć odwołanie. 
19. Orzeczenie Izby , po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na 
       równi z wyrokiem sądu. 
20. O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony. Strona 
      jest obowiązana załączyć do wniosku oryginał lub poświadczony przez Prezesa Izby  
      odpis orzeczenia Izby. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
                                                                Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 2  lat  

 

 20 

21. Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadającego się do wykonania w drodze 
      egzekucji, nadając orzeczeniu klauzulę wykonalności. 
 
ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia - kod CPV za mówienia  -  64212000- 5 
                                                                                                                       72411000-4 
                                                                                                                       32250000-0 
                                                                                                                       32552410-4 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej - przez okres 24 miesięcy, 
2) dostawa fabrycznie nowego sprzętu: aparatów telefonicznych w ilości 113 sztuk (2 
typy aparatów telefonicznych) wraz z akcesoriami, modemów do pakietowej 
transmisji danych (bezprzewodowy Internet) w ilości 15 sztuk, spełniających 
minimalne wymagania parametrów technicznych zawartych w opisie technicznym. 

2. Zamawiający informuje, Ŝe wyróŜnia 3 typy usług: 
 1) usługi w zakresie telefonii komórkowej – usługi „głosowe”, 
 2) usługi w zakresie pakietowej transmisji danych w technologii GPRS i SMS –   

taryfy telemetryczne , 
3) usługi w zakresie pakietowej transmisji danych – bezprzewodowy  
INTERNET. 

3. Ilość numerów u Operatora obecnie świadczącego usługi w zakresie telefonii 
komórkowej jest następująca: 
 1) w zakresie telefonii komórkowej – usługi „głosowe” -113 numerów,  

2) w zakresie pakietowej transmisji danych (technologia GPRS i SMS) –  taryfy 
telemetryczne – 22 numery, w tym  7 numerów z APN z publicznym statycznym 
IP, 
 3) w zakresie pakietowej transmisji danych – bezprzewodowy INTERNET – 21 
sztuk, w tym  7 numerów z APN z publicznym statycznym IP. 

4. Umowa zawarta zostanie z Operatorem od dnia 02.01.2010 do 01.01.2012 roku.  
5. Zamawiający informuje, Ŝe wszystkie umowy (na 156 sztuk numerów) o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych z obecnym operatorem wygasają w dniu 01.01.2010 r. 
6. Wykonawca zapewni przeniesienie na nowe karty SIM dotychczasowych 156 sztuk 
numerów telefonicznych Zamawiającego uŜywanych u obecnego operatora (w tym 113 
numerów  w zakresie telefonii komórkowej, 22 zakresie pakietowej transmisji danych – 
taryfy telemetryczne, 21 w zakresie pakietowej transmisji danych – bezprzewodowy 
INTERNET). Przeniesienie odbędzie się od dnia rozwiązania  umów o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych z obecnym operatorem, tj. od dnia 02.01.2010 r.. 
Koszty przeniesienia numerów pokryje Zamawiający. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia uzupełniającego w ciągu okresu 
trwania umowy, maksymalnie do 35 szt. nowych aktywacji numerów abonamentowych 
(w ramach usług głosowych oraz transmisji danych – technologie GPRS, SMS i 
bezprzewodowy Internet). Nowe aktywacje mogą zostać zrealizowane nie później niŜ do 
dnia 30 czerwca 2011 r. 
8. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy w dniu zawarcia umowy wykaz posiadanych 
dotychczas numerów. 
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1. USŁUGI W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ – usługi „głosowe” 
 
1. Zamawiający przewiduje jeden rodzaj abonamentu dla wszystkich 113 kart SIM 
aktywnych w zakresie usług telefonii komórkowej – usług „głosowych”. 
 
2. W ramach opłaty abonamentowej Wykonawca uwzględni moŜliwość wykonania min. 
1000  (tysiąc) minut w ramach tzw. sieci firmowej Zamawiającego dla kaŜdej aktywnej 
karty SIM w zakresie telefonii komórkowej – usług „głosowych”. Przez sieć firmową 
naleŜy rozumieć wszystkie aktywne karty SIM (113 szt.) uŜytkowane w ramach 
niniejszego abonamentu. 
3. W ramach zamówienia uzupełniającego Zamawiający w zakresie usług telefonii 
komórkowej – usług głosowych przewiduje aktywację maksymalnie: 
 - do 15 szt. numerów wyłącznie do rozmów w ramach tzw. sieci firmowej bez  
             zakupu aparatów telefonicznych, 
 - do 1 szt. numerów wraz z zakupem aparatów telefonicznych GSM typu „1”, 
 - do 9 szt. numerów wraz z zakupem aparatów telefonicznych GSM typu „2”. 
4. Wykonawca zobowiąŜe się dostarczyć 113 sztuk fabrycznie nowych aparatów 
telefonicznych z akcesoriami tj. ładowarka, futerał, najpóźniej do dnia 27 grudnia 2009 r.  
5. Wykonawca zobowiąŜe się dostarczyć 15 sztuk fabrycznie nowych zestawów 
głośnomówiących do samochodów, kompatybilnych z telefonami „typu 2”, najpóźniej do 
dnia 27 grudnia 2009 r.  
6. Zamawiający informuje, Ŝe pokrywa koszt montaŜu urządzeń głośnomówiących do 
samochodów. 
7. Zamawiający przewiduje aparaty telefoniczne oraz zestawy głośnomówiące do 
samochodów o wymaganych podstawowych minimalnych parametrach technicznych 
zawartych  w opisie technicznym. 
8. Przewidywane zapotrzebowanie na poszczególne typy usług w skali miesiąca: 
- Rozmowy do wszystkich operatorów krajowych niezaleŜnie od pory dnia lub tygodnia - 
14 000 min. 

- SMS – 2000 szt. 
- MMS – 100 szt. 
- GPRS 3000 KB 

Przewidywany średniomiesięczny udział w ruchu dla poszczególnych Operatorów: 
- PLUS – 24 % 
- ORANGE – 14 % 
- ERA GSM – 9 % 
- Stacjonarne - 9% 
- Pozostali - 1% 

Przewidywana ilość połączeń w ramach sieci firmowej – 43 % całkowitego ruchu 
generowanego. 
 
2. USŁUGI W ZAKRESIE PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH ( TECHNOLOGIA 
GPRS I SMS) – taryfy telemetryczne. 
 
1. Operator, z którym zostanie podpisana Umowa musi w cenie abonamentu zapewnić: 
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1) dla 15 numerów przesyłanie danych w technologii GPRS - 5 000  kB 
miesięcznie wysyłanych i odbieranych danych; dostęp do publicznego APN ze 
statycznym nr IP oraz z aktywną usługą  SMS, 

2) dla 4 numerów z usługą DATA umoŜliwiającą  wykonywanie i odbieranie 
połączenia transmisji danych poprzez komutowaną transmisję danych. Usługa ta musi 
pozwolić na komunikowanie się dwóch urządzeń poprzez połączenie komutowane 
(rozliczane za czas połączenia). Usługa wymaga uruchomienia drugiego numeru na 
jednej karcie SIM dla danego urządzenia.  
 3) dla  3 numerów do przesyłu danych SMS - 100 SMS-ów.  
2. Wykonawca zapewni dostęp do bezpłatnej bramki umoŜliwiającej przesył SMSów na 
skrzynki e-mail Zamawiającego. 
3. W ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie usług transmisji danych 
(technologia GPRS i SMS), Zamawiający przewiduje aktywację: 
 - do 5 szt. numerów. 
4. W ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie usług transmisji danych z 
dostępem do publicznego APN ze statycznym nr IP: 
– Zamawiający przewiduje do 5 sztuk nowych numerów.  
 
3. USŁUGI W ZAKRSIE PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH– b ezprzewodowy 
INTERNET. 
1. Wykonawca zobowiąŜe się do świadczenia usług telekomunikacyjnych związanych z 
transmisją Internet.  
2. Wykonawca w ramach abonamentu dla 21 sztuk numerów internetowych zapewni 
usługę nieograniczonego dostępu do Internetu w technologiach 
3G/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA dla minimum 1 GB wysyłanych i odebranych danych 
przy minimalnej gwarantowanej przez dostawcę szybkości zaleŜnej od dostępnej 
technologii. 
3. Wykonawca w ramach abonamentu zapewni moŜliwość wysłania do 20 szt. SMS-ów. 
4. Wykonawca zapewni dla minimum 7 sztuk numerów aktywnych obecnie dostęp do 
APN z publicznym statycznym nr IP. 
5. Wykonawca zobowiąŜe się dostarczyć 15 sztuk fabrycznie nowych modemów do 
bezprzewodowego Internetu najpóźniej do dnia 27 grudnia 2009 r.  
6. Zamawiający przewiduje jeden typ  modemów o wymaganych podstawowych 
minimalnych parametrach technicznych zawartych w opisie technicznym. 
7. W ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie usług transmisji danych – 
bezprzewodowy Internet, Zamawiający przewiduje aktywację: 
 - do  5 szt. numerów wraz z zakupem modemów o minimalnych parametrach  
            technicznych zawartych w opisie technicznym 
8. W ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie usług transmisji danych – 
bezprzewodowy Internet, Zamawiający przewiduje maksymalnie dla 5 sztuk aktywnych 
nowych numerów dostęp APN z publicznym statycznym nr IP. 
 
II. OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU (minimalne wymagania techniczne i funkcje) 
1. Telefon GSM "TYP 1" - szt. 4  
- praca w zakresie częstotliwości WCDMA HSDPA 2100 i EGSM 850/900/1800/1900 
- ekran minimum 2”, 
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- funkcja telefonu głośnomówiącego, 
- Bluetooth, 
- przeglądarka Internetowa HTML, 
- Internet poprzez WLAN, 
- wbudowany aparat fotograficzny min. 5 megapiksele, 
- radio FM,  
- odtwarzacz MP3, 
- instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB, ładowarka standard., telefon z   
   baterią, karta pamięci 4 GB – w zestawie, 
- moŜliwość korzystania z łączności głosowej w czasie rzeczywistym, opartej na 
technologii przesyłu danych, (np. GPRS) umoŜliwiającej połączenia jeden do jeden i 
jeden do wielu za pomocą naciśnięcia dedykowanego w aparacie przycisku (bez 
konieczności wyboru numeru). 
 
2 .Telefon GSM "TYP 2" - szt. 109 
- praca w zakresie częstotliwości GSM 850/900/1800/1900, 
- przeglądanie internetu, poczty e-mail i pobieranie plików przez łącze 3G, 
- kolorowy wyświetlacz min. 16 milionów kolorów 
- przeglądarka WAP 2,0 oraz XHTML, 
- funkcja telefonu głośnomówiącego, 
- moŜliwość rozszerzenia pamięci do min. 2 GB, 
- moŜliwość synchronizacji z komputerem za pośrednictwem kabla USB i Bluetooth, 
- wbudowany aparat fotograficzny min. 2  megapiksele, 
- radio FM,  
- odtwarzacz MP3, 
- instrukcja obsługi w języku polskim, kabel USB, ładowarka standard., telefon z baterią 
– w zestawie, 
- moŜliwość korzystania z łączności głosowej w czasie rzeczywistym, opartej na 
technologii przesyłu danych, (np. GPRS) umoŜliwiającej połączenia jeden do jeden i 
jeden do wielu za pomocą naciśnięcia dedykowanego w aparacie przycisku ( bez 
konieczności wyboru numeru). 
 
3. Samochodowy zestaw głośnomówiący - 15 szt.: 
- kompatybilny z telefonem GSM „TYP 2”, 
- interfejs Bluetooth 1.1 oraz 1.2, 
- zasilanie za pomocą gniazda zapalniczki samochodowej. 
 
4. Modem do przesyłu danych – bezprzewodowego Internetu – 15 szt.: 
- złącze USB, 
- transmisja danych: 3G, GPRS, EDGE, HSDPA, 
- praca w zakresie częstotliwości 850/900/1800/1900/2100 MHz, 
- gniazdo na kartę pamięci microSD,  
- praca w systemie operacyjnym XP Professional, 
- technologia zero CD. 
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III. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCY 
 
1. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa musi zapewnić: 

1) fabrycznie nowe aparaty telefoniczne, modemy do transmisji danych 
(bezprzewodowego Internetu), zestawy głośnomówiące do samochodów oraz 
akcesoria, o których jest mowa w opisie przedmiotu zamówienia, 

2) dostarczone urządzenia muszą posiadać oznakowanie produktu znakiem CE, 
3) maksymalny okres naprawy telefonu komórkowego 30 dni, 
4) okres gwarancji producenta na aparaty telefoniczne oraz modemy: 24 m-ce, 
5) odbiór uszkodzonego sprzętu od Zamawiającego zapewnia Wykonawca w 
terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni robocze od zgłoszenia usterki. Zwrot 
naprawionego sprzętu takŜe naleŜy do Wykonawcy.  

2. Wykonawca, z którym zostanie podpisana Umowa musi zagwarantować zasięg 
pokrycia swoją siecią obszaru działania Urzędu Morskiego w Szczecinie (linia brzegowa 
od MrzeŜyna do Świnoujścia, Tor Wodny Świnoujście-Szczecin, morskie wody 
wewnętrzne). 
 
3. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa musi zapewnić w cenie abonamentu: 

1) naliczanie sekundowe począwszy od pierwszej sekundy wszystkich rodzajów 
połączeń krajowych, 
2) identyfikacje numeru dzwoniącego, 
3) pocztę głosowa, 
4) moŜliwość kontroli bieŜącego wykorzystania pakietów przez uŜytkownika, 
5) niezmienna stawkę za połączenia i sms po przekroczeniu pakietu, 
6) comiesięczne, nieodpłatne szczegółowe wykazy (bilingi) indywidualnych 
rozmów w wersji elektronicznej, wysłane na określony adres e-mail lub 
udostępniony na stronie Operatora z kluczem dostępu, dostarczony w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego wraz z bezpłatnym 
oprogramowaniem i licencją na 3 stanowiska komputerowe, 
7) powiadomienia o próbie połączenia (SMS) – wyłącznie dla taryf głosowych, 
8) aktywacje nowych kart SIM, 
9) wymianę kart SIM w przypadku uszkodzenia, kradzieŜy, utraty lub 
zablokowania, 
10) Wykonawca zapewni moŜliwość, osobie wskazanej przez Zamawiającego,  
zdalnego zarządzania kontem (poprzez Internet) m. in., zarządzanie   
abonamentami, włączanie / wyłączanie usług, blokowanie  
zgubionych/skradzionych kart SIM, 
11) Okres rozliczeniowy liczony będzie od pierwszego do ostatniego dnia   
kaŜdego miesiąca, 
12) Wykonawca zapewni funkcjonowanie Biura Obsługi Klienta przez 24h  
przez 7 dni w tygodniu, 
13) W zakresie realizacji umowy Wykonawca winien w formularzu ofertowym 
wskazać imiennie osobę odpowiedzialną za obsługę Zamawiającego wraz z 
danymi kontaktowymi nowego Opiekuna (nr tel. stacjonarnego, mobilnego, fax, e-
mail), 
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14) utworzenie 3 tzw. „kont abonenta” oddzielnie dla kaŜdej z usług opisanej w 
opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3. 
 

4. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa musi zapewnić dostęp do 
następujących usług:  

- roaming i rozmowy międzynarodowe – wyłącznie dla usług w zakresie rozmów 
głosowych oraz bezprzewodowego internetu, 

- łączności głosowej w czasie rzeczywistym, opartej na technologii przesyłu 
danych, (np. GPRS) umoŜliwiającej połączenia jeden do jeden i jeden do wielu za 
pomocą naciśnięcia dedykowanego w aparacie przycisku ( bez konieczności wyboru 
numeru). Wykonawca określi zryczałtowany (stały) koszt abonamentu za połączenia 
głosowe z wykorzystaniem transmisji danych, 

- wysyłania wiadomości tekstowych za pośrednictwem platformy do masowej 
komunikacji SMS. Usługa ta musi spełniać następujące wymagania: moŜliwość 
wysyłania SMS przez panel na bezpiecznej stronie WWW (dostępny dla uŜytkownika po 
podaniu indywidualnego loginu i hasła), zarządzanie panelem przez stronę WWW, 
moŜliwość wysyłania jednego SMS-a do minimum 30 osób naraz, moŜliwość tworzenia 
list kontaktów minimum 20 osób, moŜliwość stworzenia 10 grup wysyłkowych do 
wysyłania jednego SMS-a do wielu osób, moŜliwość stworzenia przynajmniej 5 kont 
uŜytkowników serwisu, moŜliwość wysyłania SMS-ów na dowolne numery wszystkich 
sieci komórkowych operatorów w Polsce. 
 
5. Wykonawca zapewni moŜliwość przeprowadzenia cesji aktywnego numeru 
telefonicznego z: 

- Zamawiającego na osobę fizyczną lub prawną – maksymalnie dla 10 numerów 
przez cały okres obowiązywania Umowy, 
- osoby fizycznej lub prawnej na Zamawiającego na warunkach określonych w 
opisie przedmiotu zamówienia – usługach głosowych – maksymalnie dla 10, 
numerów przez cały okres obowiązywania Umowy. 

6. W czasie obowiązywania Umowy Wykonawca umoŜliwi Zamawiającemu zakup 
następujących akcesoriów do telefonów komórkowych w cenie 1 zł netto za 1 sztukę w 
następujących ilościach: 
 1) akumulatory: 
  - dla aparatów typu „1” nie więcej niŜ  4 szt., 
  - dla aparatów typu „2” nie więcej niŜ 25  szt., 
 2) ładowarki samochodowe: 
  - dla aparatów typu „1” nie więcej niŜ  4 szt., 
  - dla aparatów typu „2” nie więcej niŜ 15  szt., 
 3) moduł pamięci microSD: 
  - dla aparatów typu „2” nie więcej niŜ 20 szt. 
7. Zakup sprzętu (telefony i akcesoria) przy aktywowaniu nowych numerów (w usługach 
głosowych oraz przy transmisji danych – bezprzewodowy Internet), a takŜe przy 
zamawianiu akcesoriów w ilości podanej w pkt 6  nie zwiększy wartości przedmiotu 
zamówienia. 
8. Zamawiający wymaga, aby wszystkie aparaty telefoniczne Wykonawca dostarczył w 
cenie 1 zł netto. 
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9. Zamawiający wymaga, aby wszystkie samochodowe zestawy głośnomówiące 
Wykonawca dostarczył w cenie 1 zł netto. 
10. Zamawiający wymaga, aby wszystkie modemy do bezprzewodowego Internetu  
Wykonawca dostarczył w cenie 1 zł netto. 
 
 
                      ZATWIERDZA 
                                                            Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie   
 
                                                                            Andrzej Borowiec 
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                                                                                                     Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
............................................................ 

( pieczęć Wykonawcy) 
 

 

FORMULARZ OFERTY 

Ja, niŜej podpisany ................................................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz ............................................................................................ 

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

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

 składam niniejszą ofertę. 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:  

 za cenę brutto ogółem: …………………… (słownie ……………………….. 

……………..………………zł). w  tym 22 % VAT  

(słownie:………………………….………………), wartość netto:…………………..(słownie : 

……………………………………..……………………………………………………………zł). 

Kwoty cząstkowe za poszczególne typy usług (wartości brutto): 

 

Usługi głosowe - abonament A  (ilo ść 113 numerów) 

Wartość ogółem: …………………………. zł brutto , w tym: 

a) Cena abonamentu  za jeden numer = ................................. zł 

b) Cena za 1 minutę połączenia w sieci własnej i w sieci stacjonarnej 

=.....................zł 

c) Cena za 1 minutę połączenia do obcych sieci komórkowych = ............................. 

zł 

d) Cena za 1 SMS  = ................................. zł 

e) Cena za 10 KB transmisji danych  = ................................. zł 

Usługi w zakresie pakietowej transmisji danych -bez przewodowy Internet- 

abonament E (ilo ść 21 numerów) 

Wartość ogółem: …………………………. zł brutto , w tym: 
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a) Cena abonamentu  za jeden numer = ................................. zł 

b) Cena za APN z publicznym statycznym numerem IP  za jeden numer = 

........................ zł 

c) Cena za  SMSy wykonane w kraju po przekroczeniu abonamentu  = 

................................. zł 

Usługi w zakresie pakietowej transmisji danych (GPR S i SMS) –taryfy 

telemetryczne – abonament B (ilo ść 15 numerów ) 

Wartość ogółem: …………………………. zł brutto , w tym: 

a) Cena abonamentu  za jeden numer = ................................. zł 

b) Cena za APN z publicznym statycznym numerem IP  za jeden numer = 

........................ zł 

c) Cena za 1 SMS = ................................. zł 

d) Cena za 10 KB transmisji danych po przekroczeniu abonamentu 

=......................... zł 

Usługi w zakresie pakietowej transmisji danych (GPR S i SMS) – taryfy 

telemetryczne – abonament C (ilo ść 4 numery ) 

Wartość ogółem: …………………………. zł brutto , w tym: 

a) Cena abonamentu  za jeden numer = ................................. zł 

b) Cena za 1 SMS po przekroczeniu abonamentu  = ................................. zł 

c) Cena za 10 KB transmisji danych =......................... zł 

 

Usługi w zakresie pakietowej transmisji danych (GPR S i SMS) – taryfy 

telemetryczne – abonament D  (ilo ść 3 numery ) 

Wartość ogółem: …………………………. zł brutto , w tym: 

a) Cena abonamentu za jeden numer = ................................. zł 

b) Cena za 1 SMS = ................................. zł 

c) Cena za 10 KB transmisji danych =......................... zł 

 

2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia nie wnosimy do ich zapisów zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy konieczne 
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informacje do przygotowania oferty i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

zasadami postępowania; 

3. Gwarancja na telefony GSM i modemy - 24 miesi ące od daty podpisania protokołu 

odbioru; 

4. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

5. Przedmiot zamówienia dostarczymy do dnia 27 grudnia 2009 roku; 

6. Termin płatności – Zapłata za wykonaną usługę następować będzie po zakończeniu 

kaŜdego miesiąca kalendarzowego na podstawie faktur wystawianych za dany 

miesiąc, przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, w terminie 21 dni, 

licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury; 

7. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z wzorem  umowy, który został przez nas zaparafowany. Zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam, Ŝe jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

9. Oświadczam, Ŝe oferta zawiera/nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..         
*Wypełniają jedynie Wykonawcy będący podatnikami podatku VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego. 

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

(data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

............................................................... 
 ( pieczęć Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego, na : 
…………………………………………………………………………………………..…… , 
Oświadczam, Ŝe: 
 
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego 
i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o 
których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 
 

…………………………………. 

(data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
....................................... 

(pieczęć Wykonawcy) 
 
 

 
   

                                                                      WYKAZ  CZĘŚCI PRAC POWIERZONYCH  
                                                                                       PODWYKONAWCOM 

 
 

 
 
LP. 

 
Części prac powierzonych do wykonania 
Podwykonawcom 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
............................... dn. ........................  .................................................................... 
 
 

(data i podpis Wykonawcy) 
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                                                                                         Załączniki nr 4 do SIWZ 

 
                                        WZÓR UMOWY – PO-II-370/ZZP-3/31/09 
 
W dniu ……………………. r. w Szczecinie, pomiędzy Skarbem Pa ństwa – Dyrektorem 

Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 S zczecin , 

reprezentowanym przez: 

Andrzeja Borowca - Dyrektora 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a...................................................................................................................................... 

wpisanym do ........................................................... wyłonionym w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, 

reprezentowanym przez:: 

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

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

zwanym dalej "Wykonawcą", 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 
 

§ 1. 
 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą 113 

szt. nowych telefonów komórkowych (wraz z akcesoriami) oraz 15 szt. nowych 

modemów do pakietowej transmisji danych (bezprzewodowego Internetu)  na rzecz 

Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

2. Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze swoją ofertą 

(załącznik nr 2 do umowy) z dnia ………….. oraz wymogami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy. 
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§ 2. 

 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada uprawnienia do wykonywania usług objętych 

umową. 

2. Usługą objętych będzie 156 numerów telefonii komórkowej. Realizacja usługi nastąpi 

w ramach 5 rodzajów abonamentów (od A do E) dla 3 typów usług opisanych poniŜej 

oraz w SIWZ (w opisie przedmiotu zamówienia): 

 a) usługi głosowe: 

- abonament A – 113 numerów; 

b) usługi pakietowej transmisji danych w technologiach GPRS i SMS – 22 

numery: 

- abonament B - dla kart pracujących w technologii GPRS (z aktywną usługą SMS); do 

5.000 kB wysłanych i odebranych danych w ramach abonamentu -15 numerów, 

- abonament C dla kart pracujących w technologii SMS (z aktywną usługą GPRS); do 

100 SMS-ów w ramach abonamentu - 3 numery, 

- abonament D dla kart z usługą DATA umoŜliwiającą  wykonywanie i odbieranie 

połączenia transmisji danych poprzez komutowaną transmisję danych (opis w SIWZ) – 4 

numery; 

c) usługi w zakresie pakietowej transmisji danych  – bezprzewodowy Internet: 

- abonament E  - dla  minimum 1 GB wysłanych i odebranych danych - 21 numerów. 

 

3. Zamawiający zachowuje dotychczas uŜywane numery telefonów, a Wykonawca 

zapewnia zachowanie ciągłości świadczenia usług telefonii komórkowej bez przerwy na 

przełączenie numerów telefonicznych do nowego operatora. 

 

§ 3. 

 

1. Dostawa aparatów telefonicznych oraz modemów do pakietowej transmisji danych o 

których mowa w § 1 ust. 1 umowy wraz z akcesoriami, kartami gwarancyjnymi i kartami 

SIM zostanie zrealizowana w terminie do 27 grudnia 2009 r. na adres: Urząd Morski w 
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Szczecinie, Kapitanat Portu Szczecin, Wydział Elektroniki i Łączności, ul. Jana z Kolna 

9, 71-603 Szczecin.  

2. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące modele aparatów telefonicznych  

oraz modemy do transmisji danych: 

a. …….................................... – 4 szt. 

b. ……..................................... – 109 szt. (w tym 16 szt. z głośnomówiącym 

zestawem samochodowym w komplecie), 

c. ……..................................... – 15 szt. 

4. Odbiór aparatów telefonicznych zostanie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru 

podpisanym przez przedstawicieli obu stron. 

5. Wykonawca udziela gwarancji na aparaty telefoniczne oraz modemy na okres 24 

miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru. 

6. Maksymalny okres naprawy gwarancyjnej telefonu komórkowego wynosi 30 dni. 

 

§ 4. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w § 2 ust. 2 

przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy liczonych od dnia 02.01.2010 r. do dnia 

01.01.2012 r.  

2. Strony wyznaczają termin aktywacji od godz. 0:00 dnia 02 stycznia 2010 r.  

 

§ 5. 

 

1. Z ramienia zamawiającego za realizacje umowy będzie odpowiadać: Sławomir 

Głowacki – z-ca Naczelnika Wydziału Elektroniki i Łączności, tel. 091 4403 361. 

2. Z ramienia Wykonawcy za realizacje umowy będzie odpowiadać ………………. 
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§ 6. 

 

1. Strony ustalają, Ŝe za realizacje usług objętych umowa Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie, ustalone na podstawie cen jednostkowych 

wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

2. Strony ustalają następujące ceny abonamentów dla usług opisanych §2 pkt 2: 

 a) usługi głosowe (113 numerów): 

Abonament A - ................................zł brutto miesięcznie kaŜdy 

(słownie………………………), 

b) usługi w zakresie pakietowej transmisji danych (GPRS i SMS) – taryfy 

telemetryczne: 

Abonament B - ................................ zł brutto miesięcznie kaŜdy 

(słownie………………………), 

Abonament C - ................................. .zł brutto miesięcznie kaŜdy 

(słownie………………...……), 

Abonament D - ................................. .zł brutto miesięcznie kaŜdy 

(słownie………………...……). 

c) usługi w zakresie pakietowej transmisji danych  – bezprzewodowy Internet: 

Abonament E - ................................ zł brutto miesięcznie kaŜdy 

(słownie………………………). 

 

3. Strony ustalają następującą cenę za dostęp do APN z publicznym statycznym 

numerem IP dla usług pakietowej transmisji danych (technologia GPRS i SMS oraz 

bezprzewodowy Internet) w wysokości …… zł za kaŜdy numer. 

4. Wartość zamówienia ustala się na kwotę: 

………………….. + ....%VAT = ……………....zł brutto 

/słownie:............................................................zł …./100/. 

5. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 ustalone są na okres obowiązywania 

niniejszej umowy i nie mogą ulec zwiększeniu. 
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6. Cennik aparatów oraz akcesoriów zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowi integralną 

część umowy. 

7. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający w ramach zamówienia 

uzupełniającego ma prawo: zawierać umowy na kolejne aktywacje numerów oraz 

zamawiać sprzęt na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunkach 

zamówienia. 

8. Opłaty za usługi telekomunikacyjne inne niŜ wskazane w SIWZ i ofercie wykonawcy 

będą taryfikowane zgodnie z ogólnodostępnym cennikiem świadczenia usług 

telekomunikacyjnych wykonawcy dla klientów biznesowych. 

9. Zapłata za wykonane usługi następować będzie po zakończeniu kaŜdego miesiąca 

kalendarzowego na podstawie faktur wystawianych za dany miesiąc, przelewem na 

konto Wykonawcy, wskazane na fakturach, w terminie 21 dni, licząc od daty 

wystawienia faktur. Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia faktur na co najmniej 14 

dni przed określonym terminem płatności, w razie niezachowania tego terminu, termin 

płatności wskazany na fakturach VAT zostanie automatycznie przedłuŜony o czas 

opóźnienia. 

10 Wykonawca zobowiązuje się dostarczać trzy faktury, oddzielnie dla kaŜdego rodzaju 

usług opisanego w § 2 pkt 2. 

11. Płatność za aparaty telefoniczne zostanie uregulowana wraz z pierwszą fakturą 

wystawioną za świadczone usługi. 

12. Do faktur musi być dołączone rozliczenie poszczególnych aktywacji. Biling 

sporządzony nieodpłatnie w wersji elektronicznej zostanie przekazany Zamawiającemu 

w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego poprzez 

przesłanie na wskazany adres e-mail …………………… lub udostępnienie na stronie 

www Operatora zabezpieczone kluczem dostępu.  Przyjmuje się okres rozliczeniowy 

jeden miesiąc, liczony od pierwszego dnia do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca. 

13. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 

przelać na wskazane konto, kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 

14. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług Wykonawca 

doliczy do wynagrodzenia netto aktualna stawkę tego podatku, po podpisaniu aneksu do 

niniejszej umowy. 
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15. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 852-04-09-

053. 

16. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 

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

 

§ 7. 

 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z 

przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto 

określonej w § 6 ust. 4. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po 

jego stronie zobowiązany jest on do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości 

umowy brutto umowy z wyłączeniem § 8 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za kaŜdą rozpoczętą godzinę 

przerwy w świadczeniu usług objętych niniejsza umową w wysokości 10,00 zł brutto dla 

kaŜdego numeru. Przerwa w świadczeniu usług objętych niniejszą umową zostanie 

potwierdzona przez Wykonawcę na podstawie złoŜonego przez Zamawiającego 

wniosku zawierającego dane dotyczące numeru telefonicznego, którego dotyczyła 

przerwa w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dokładnej daty, godziny wystąpienia 

przerwy i czasu trwania przerwy oraz lokalizacji w której wystąpiła przerwa w 

świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Przerwa w świadczeniu usług objętych 

niniejszą umową nie będzie naliczana w przypadku wystąpienia działania „siły wyŜszej” 

czyli wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę lub takich na które 

Wykonawca nie ma wpływu. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w uruchomieniu 

aktywacji kaŜdej karty SIM w wysokości 100,00 zł brutto za kaŜdy dzień opóźnienia 

licząc od terminu wyznaczonego w § 4 ust. 1. dotyczącego rozpoczęcia świadczenia 

usług. 

6. W przypadku niedostarczenia aparatów telefonicznych w terminie określonym w § 3 

ust.1 oraz przekroczenia terminu naprawy gwarancyjnej określonego w § 3 ust. 6 
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Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł brutto za 

kaŜdy dzień opóźnienia w odniesieniu do kaŜdego aparatu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z naleŜnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

 

§ 8. 

 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 

publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie 

od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyŜszych okolicznościach. 

 

§ 9. 

 

1. Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

moŜe zaŜądać zamówień uzupełniających, nie przekraczających 15% wartości 

przedmiotu umowy. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej aneksu, 

pod rygorem niewaŜności. 

2. Strony dopuszczają zmianę terminu spełnienia świadczenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1 jak równieŜ zmianę terminu początkowego świadczenia usług, o którym mowa w § 

4 w przypadku wystąpienia obiektywnych, niezaleŜnych od Wykonawcy okoliczności 

uniemoŜliwiających mu terminowe wykonanie umowy w tym zakresie a w szczególności 

w przypadku niemoŜności ukończenia procedury związanej z udzieleniem zamówienia 

publicznego przed upływem w/w terminów. Nowe terminy zostaną ustalone z 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
                                                                Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 2  lat  

 

 39 

uwzględnieniem czasu trwania okoliczności, które stanowiły przeszkodę w dotrzymaniu 

terminów, o których mowa powyŜej. 

 

§ 11. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Prawo zamówień 

publicznych, przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

§ 12. 

1. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wykonania umowy, strony 

odwołają się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, strony przekaŜą do 

rozstrzygnięcia przez rzeczowo właściwy Sąd w …………….. 

 

§ 13. 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla kaŜdej ze stron. 

 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


