
  
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

Zamawiaj ący: 
 

Dyrektor Urz ędu Morskiego w Szczecinie, 
 

Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, 
 

Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, 
 

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 żenia oferty w post ępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego, 
 

na usług ę o warto ści zamówienia mniejszej od kwoty okre ślonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ust awy z dnia 29 stycznia 

2004 r. (Dz. U. z 09.08.2013r. poz. 907) na: 
 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych  
w zakresie telefonii stacjonarnej i komórkowej  

przez okres 2 lat (02.01.2014r. -01.01.2016r.) 
 
 
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem i opisem: 
 
numer sprawy: PO-II-370/ZZP-3/50/13 
 
nazwa zadania: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii  
                               stacjonarnej i komórkowej przez okres 2 lat (02.01.2014r. - 
                               01.01.2016r.) 
 
 
 
 
 
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się 
na wyżej podane oznaczenie. 
 
 
 

SZCZECIN 2013 
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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 Składanie i otwarcie ofert. 
Rozdział XI Wybór oferty najkorzystniejszej. 
Rozdział XII Zawarcie umowy. Zmiana umowy. 
Rozdział XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia, słownik CPV. 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:  
 
Załącznik nr   1A  Formularz oferty  - telefonia stacjonarna 
Załącznik nr   1B Formularz oferty – telefonia komórkowa 
Załącznik nr   2 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 22 ust.1 ustawy 
Załącznik nr   3 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy 
Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy że nie należy do grupy kapitałowej w  
                            zakresie art. 26 ust 2 d 
Załącznik nr 5 Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom 
Załącznik nr 6 Wykaz usług /dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia 
Załącznik nr 7     Zobowiązanie podmiotów na rzecz Wykonawcy ubiegającego się 

o zamówienie  
Załącznik nr 8.1 Wzór umowy – telefonia stacjonarna 
Załącznik nr 8.2  Wzór umowy – telefonia komórkowa 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 09.08.2013r. poz. 907), zwana dalej „ustawą”. 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i komórkowej przez okres 2 lat 

(02.01.2014r. – 01.01.2016r.)  
 

  
3 

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 1A, Zał ącznik nr 1B  do niniejszej SIWZ. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie 
do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, format nie większy niż A4. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być 
dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych 
przez Wykonawcę. Wykonawca do oferty dołączy dokument lub dokumenty, 
z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty:, np.: aktualny odpis 
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, aktualny statut lub umowę spółki. O ile uprawnienia 
do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynikają z załączonego 
dokumentu, do oferty Wykonawca załączy pełnomocnictwo w oryginale lub 
w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 

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

7. Jeżeli, któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest 
sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć 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 dopuszcza możliwość powierzenia prac Podwykonawcom. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

12. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 
ofertę na dwie części zamówienia: 

Część I – telefonia stacjonarna   ( Formularz ofertowy -Załącznik nr 1 A do 
SIWZ) 

Część II –  telefonia komórkowa  ( Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 B do 
SIWZ) 

bądź na cało ść zamówienia 

13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających. 
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14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

15. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej 
kopercie z tym, że zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana 
w następujący sposób: 

Urząd Morski w Szczecinie, Zespół ds. Zamówie ń Publicznych, pokój 
nr 110, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin , 

 
z dopiskiem: 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie tel efonii 
stacjonarnej i komórkowej przez okres 2 lat (02.01. 2014r. – 01.01.2016r.) 

Nie otwiera ć przed dniem:  18.11.2013 r., godz. 10:30, 

Numer sprawy: PO-II-370/ZZP-3/ 50/13 

Na kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy. 
 
Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty. 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, 
że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak 
w Rozdziale I ust.15 niniejszej SIWZ, z dopiskiem „wycofanie”, 

2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, 
iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli 
oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też 
przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć. 

2. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej 
kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I ust. 15 
niniejszej SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”. 

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

4. W przypadku złożenia oferty po terminie składania, Zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę 
po upływie terminu wzniesienia odwołania. 

 
 
Rozdział III Oferty wspólne. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 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 ust. 1 niniejszego Rozdziału musi znajdować 
się w ofercie wspólnej Wykonawców. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza. 
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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. W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać 
dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja 
od Zamawiającego. 

5. 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 ust. 1 ustawy, odpis z 
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej - składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną 
w imieniu swojej firmy; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka 
cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub 
związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna 
jednostka organizacyjna) - dokumenty te powinien złożyć niezależnie ten 
podmiot; 

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

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających 
ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców, 
a nie, np.: pełnomocnika konsorcjum, chyba, że Wykonawcy, składający 
ofertę wspólną upoważnili na piśmie pełnomocnika do poświadczania 
za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących firmy każdego z nich. 

6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną 
i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 - 4 niniejszego Rozdziału. 

 
 
Rozdział IV Jawno ść post ępowania. 

1. Zamawiający prowadzi pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia 
wraz z załącznikami wymienionymi w art. 96 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 
takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski i inne 
dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców - 
udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

3. Zamawiający udostępnia protokół z postępowania lub załączniki do protokołu 
na wniosek Wykonawcy. 

4. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu 
wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą 
elektroniczną zgodnie z wyborem Wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 
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5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 niniejszego Rozdziału, powinien zawierać 
wybrany sposób udostępnienia protokołu lub załączników oraz ewentualną 
prośbę o wyrażenie zgody na samodzielne kopiowanie protokołu lub załączników 
lub utrwalanie ich za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących 
do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

6. Jeżeli przesłanie protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy 
będzie z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi 
na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym 
fakcie Wnioskodawcę i wskaże inny możliwy sposób ich udostępnienia. 

7. Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. 
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem 
sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępni 
oferty do wglądu lub prześle ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, 
nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej 
oferty albo o unieważnieniu postępowania. 

8. 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. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak nazwy (firmy) oraz adresu, 
a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji, warunków płatności zawartej w ofercie. 

9. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności - art. 
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) i tylko takie dane mogą być 
skutecznie przez Wykonawcę zastrzeżone. 

10. W przypadku zastrzeżenia 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”. 

11. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże 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 niezastrzeżone 
dokumenty. 

 
 
Rozdział V Wymagane dokumenty potwierdzaj ące spełnianie warunków 

udziału w post ępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny 
ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie. 

1. O udzielenie zamówienia 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, 
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3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

1) Oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków okre ślonych w art. 22 
ust. 1 ustawy , według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  do niniejszej 
SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
w okoliczno ściach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy , według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3  do niniejszej SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

3) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i 
informacji o działalno ści gospodarczej w celu wykazania braku postaw 
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ust awy , jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. odpis składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

4) Oświadczenie Wykonawcy że nie nale ży do grupy kapitałowej – 
Załącznik nr 4 do SIWZ  art. 26 ust. 2 d . W przypadku, gdy Wykonawca 
należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z póz. zm.) 
zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

5) Wykaz cz ęści prac powierzonych Podwykonawcom  - Załącznik nr 5  
do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza  udział Podwykonawców. 
Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy 
Podwykonawcom. 
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 

6) Wykaz wykonanych/wykonywanych głównych usług - Zał ącznik nr 6 do 
SIWZ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których usługi 
są wykonywane/zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy są 
wykonywane/zostały wykonane nale życie. ( Dowody dla usług nadal 
wykonywanych np. po świadczenia powinny by ć wydane nie wcze śniej 
niż na 3 miesi ące przed upływem terminu składania ofert)  
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli 
wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie,  wykonał/wykonuje minimum: 
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dla części I  telefonia stacjonarna:  
 2 usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia polegaj ące na 
świadczeniu usług telefonii stacjonarnej (t.j. poł ączenia telefoniczne, 
łącza telefoniczne ISDN, ł ącza telefoniczne analogowe, ł ącza telefoniczne 
analogowe z dost ępem do Internetu)  o warto ści nie mniejszej  ni ż 
250 000,00 zł każda,  
dla części II  telefonia komórkowa: 
2 usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia polegaj ące na 
świadczeniu usług telefonii komórkowej (t.j. usługi głosowe, transmisja 
danych, bezprzewodowy Internet, dostawa telefonów k omórkowych wraz 
z akcesoriami, oraz urz ądzeń do przesyłania danych- modemów)  o 
warto ści nie mniejszej  ni ż 150 000,00 zł każda,  

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę 
wspólną składa jeden  wyżej wymieniony wykaz w imieniu wszystkich 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek 
postawiony przez Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać 
go łącznie. 

7) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowi ązany jest 
przedstawi ć pisemne zobowi ązanie tych podmiotów według wzoru 
stanowi ącego Zał ącznik nr 7  do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).  

W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 
do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących: 

1) zakresu dost ępnych Wykonawcy zasobów  innego podmiotu, 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu , przez Wykonawcę,  
     przy wykonaniu zamówienia, 

3) charakteru stosunku , jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu  przy wykonaniu zamówienia. 
 

8) Kserokopi ę polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia z opłaconą składką, 
potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę: 

-  minimum 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Wykonawców 
składających ofertę na część I zamówienia, 

- minimum 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) dla Wykonawców składających 
ofertę na część II zamówienia,  

 W przypadku nie objęcia polisą ubezpieczenia całego okresu trwania 
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu nową polisę 
ubezpieczeniową w określonym powyżej zakresie, najpóźniej w ostatnim dniu 
obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczeniowej. 

Uwaga:  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i komórkowej przez okres 2 lat 

(02.01.2014r. – 01.01.2016r.)  
 

  
9 

W przypadku składania oferty na wi ęcej ni ż jedna cz ęść zamówienia  suma 
ubezpieczenia na polisie musi stanowi ć sum ę warto ści gwarancyjnych 
wymaganych dla poszczególnych cz ęści zamówienia. 

 13) Kserokopi ę aktualnego za świadczenia o wpisie do rejestru przedsi ębiorstw 
telekomunikacyjnych wydanych przez  Prezesa Urz ędu Komunikacji 
Elektronicznej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 
objętych przedmiotem zamówienia. 

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofert ę cenow ą zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 
1A, Załącznik nr 1B  do niniejszej SIWZ (w przypadku składania oferty 
wspólnej należy złożyć jeden dokument), 

2) pełnomocnictwo , o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko 
w przypadku składania oferty wspólnej), 

4 W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 ustawy, mają 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca 
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu  sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11  ustawy, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w 
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania. 

5 Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy 
lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż 
w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 

 
 
Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni. 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V 
ust. 2 pkt 3) niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 
odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

     2)  Dokumenty, o których mowa w ust 1, pkt 1) lit. a) i b)  powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
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2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego Rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

 

Rozdział VII Termin wykonania zamówienia, gwarancje  

Termin  wykonania zamówienia – od 02 stycznia 2014 r. do 01 stycznia 2016 r. 

Gwarancja na telefony GSM i modemy    – na 24 miesiące,  na zasadach 
określonych przez producenta w karcie gwarancyjnej. 
 
 
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 pracujących i godzinach: 
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00. 

2. Według art. 27 ust. 1 ustawy zgodnie z wyborem Zamawiającego oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 
pisemnie , z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego Rozdziału. 

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

a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 

b) wnioski i zawiadomienia 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia 
wyjaśnienia, wezwania, oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Korespondencja przesłana 
do Zamawiającego za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie uznana 
za wniesioną od momentu otrzymania dokumentu. 

5. 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. 

6. Adres do korespondencji i adres strony internetowej, na której umieszczone są 
wszystkie materiały dotyczące niniejszego postępowania, 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. 

7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest 
Joanna Rajecka, tel.: 91 440 35 23, w godz. od 7:30 do 15:00,  

      fax: 91 440 34 41 (czynny całą dobę). 
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9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający obowiązany jest udzielić niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później 
niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.  

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego Rozdziału, lub będzie dotyczyć 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

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

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekazuje 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieszcza na stronie internetowej. 

13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 
Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie 
internetowej 

14. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 
 
 
Rozdział IX Sposób obliczenia ceny oferty. 

1. Wykonawca określi w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1A, 
lub/oraz Zał ącznik nr 1B  do niniejszej SIWZ kwotę wynagrodzenia za czynności 
określone w opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale XIV jako cenę netto + 
przynależny podatek   VAT (23%), oraz cenę brutto. 

2. Zamawiający wybierze ofertę z najni ższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. 

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

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

5. Podana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała negocjacjom czy zmianie 
w toku postępowania ani w toku realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 
niniejszego Rozdziału. 

6. Cena podana przez Wykonawcę jest wiążąca od chwili złożenia oferty 
i nie ulegnie zmianie, nawet jeśli Wykonawca nie przewidział w ofercie zmian 
cenotwórczych składników, w tym dotyczących, np. zmiany podatku VAT 
i w związku z tym cena nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy. 

7. Do wartości netto Wykonawca doliczy przynależny podatek VAT w 
obowiązującej wysokości i w ten sposób wyliczy wartość brutto, z 
zastrzeżeniem ust. 8. niniejszego Rozdziału. 

8. Jeżeli Wykonawca nie jest podatnikiem VAT w świetle obowiązującego w tym 
zakresie prawa polskiego, wówczas nie nalicza podatku VAT. 
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9. Jeżeli złożono 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. 

10. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej 
skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Komisję 
Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

11. Wartość oferty brutto będzie stanowiła maksymalną wartość umowy. 

12. Wartości brutto określone przez Wykonawcę będą stanowiły podstawę 
do rozliczeń w całym okresie trwania umowy. 

 
 
Rozdział X Składanie i otwarcie ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Zespół ds. Zamówień 
Publicznych, pok. nr 110, w terminie do dnia  18.11.2013 r., do godz. 10:00.  

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

3. Wszelkie oferty wniesione po terminie składania zostaną niezwłocznie zwrócone 
Wykonawcom. 

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda 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 dniu 18.11.2013 r., o godz. 10:30  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 w Szczecinie, nr wniosku: PO-II-
370/ZZP-3/50/13 z dnia 01.10.2013 r. 

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 także informacje dotyczące ceny oferty. 

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

 
 
Rozdział XI Wybór oferty najkorzystniejszej. 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najni ższa cena brutto - 100%.  

2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród ofert nie odrzuconych 
uwzględniając najniższą cenę brutto wykonania zamówienia. 

3. Komisja Przetargowa oceni oferty według kryterium najniższej ceny brutto, 
poprzez porównanie cen. 
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4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

6. 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. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

8. 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. 

9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny. 

10. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane 
rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia 
dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy 
publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada zapisom SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7) 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 ustawy, 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

13. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami 
oceny ofert najniższa cena brutto. 
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14. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w SIWZ. 

15. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona 
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także oceny ofert, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

16. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ustawy 
Zamawiający unieważnia postępowanie. 

17. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
Rozdział XII Zawarcie umowy. Zmiana umowy. 

1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia 
umowy: 

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować 
się z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i uzgodnić termin 
podpisania umowy. 

2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy 
stanowiącym Załącznik nr 8.1 lub/oraz Zał ącznik nr 8.2  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. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być 
dokonywane jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. Zmiany nie mogą wykraczać poza postanowienia art. 144 ustawy 
prawo zamówień publicznych.  
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Rozdział XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Wykonawcom, a także organizacjom uprawnionym  do wnoszenia środków 
ochrony prawnej wpisanym na listę prowadzona przez Prezesa UZP i ogłaszaną 
na stronie internetowej UZP, jeżeli mieli lub mają interes prawny 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek 
ochrony prawnej - odwołanie do Prezesa krajowej Izby Odwoławczej. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, którym zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Adres 
do wniesienia odwołania w formie pisemnej: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa. 

5. Odwołanie wnosi się: 

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp; 

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp. 

3)   odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się: 
- w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w 
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 182 ustawy, w taki sposób, aby mógł 
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

7. Kopię wniesionego odwołania Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie 
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będzie dotyczyło treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją również 
na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, wzywając Wykonawców 
do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego 
w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której 
przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a jego kopię przesyła Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie. 

9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby 
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba 
Odwoławcza uwzględni opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, 
że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, 
do której przystąpił ; w przeciwnym razie Krajowa Izba Odwoławcza oddali 
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji Krajowa Izba 
Odwoławcza może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie 
o uwzględnienie albo oddalenie opozycji nie przysługuje skarga. 

11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 6 niniejszego Rozdziału 
nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności 
Zamawiającego wykonane zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu na podstawie 
art. 186 ust. 2 i 3 ustawy. 

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego, czyli do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII 
Wydział Gospodarczy przy ul. Małopolskiej 17, 70-952 Szczecin. Skargę wnosi 
się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

14. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. 

15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie 
nie przysługuje skarga kasacyjna. 

16. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym 
do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej 
z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, 
do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

17. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców 
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i komórkowej przez okres 2 lat 

(02.01.2014r. – 01.01.2016r.)  
 

  
17 

18. Na czynności, o których mowa w ust. 17 niniejszego Rozdziału, nie przysługuje 
odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 

 
 

Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia, słownik CP V 

CPV 64212000-5; 64211000-8; 72411000-4; 32250000-0; 32552410-4 

 

CZĘŚĆ I – telefonia stacjonarna 

 
I  Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci telefonii 
stacjonarnej na rzecz Urzędu Morskiego w Szczecinie w siedzibie głównej przy Placu 
Batorego 4, 70-207 Szczecin oraz w placówkach terenowych”. 
 
1. Wymagania ogólne 
1.1. Usługi muszą mieć charakter powszechny, muszą być świadczone zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 16 lipca 2004 r – Prawo 
telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz.1800 z póź. zm.) z wykorzystaniem 
istniejącej wewnętrznej sieci telefonicznej Zamawiającego. 

1.2. Świadczenie usługi może realizować Wykonawca, który został wpisany do 
rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku 
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z póź. zm.). W celu 
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

1.3. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do 
posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, od odpowiedzialności 
za szkody wyrządzone osobom trzecim i niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

1.4. Zamawiający informuje, że obecnymi operatorami świadczącymi usługi w 
zakresie łączności stacjonarnej na rzecz Urzędu Morskiego w Szczecinie są: 
Telekomunikacja Polska SA (TP S.A). oraz Multimedia Polska S.A. 
Umowy na świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej zawarte są na czas 
nieokreślony, za wyjątkiem usług wskazanych w Tabeli nr 5 w załączniku nr 1 
Opisu Przedmiotu Zamówienia (umowy te zawarte są do dnia 31.12.2013 r.) 
W przypadku TP S.A obowiązuje 30-dniowy okres wypowiedzenia umowy liczony 
od końca okresu rozliczeniowego, zaś w przypadku Multimedia Polska S.A 30-
dniowy okres wypowiedzenia liczony od daty pisemnego wypowiedzenia umowy. 
Multimedia Polska S.A. świadczy usługi w zakresie obsługi połączeń 
wychodzących świadczonych w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie przy Pl. 
Batorego 4 (2 łącza PRA 30B+D, zakres numeracji od 91 8107200 do 91 
8107599). 
TP S.A świadczy usługi szczegółowo ujęte w załączniku nr 1 Opisu Przedmiotu 
Zamówienia 

1.5. Zamawiający wyklucza realizację połączeń drogą radiową lub w technologii 
VoIP. 
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1.6. Termin realizacji zamówienia – przez okres 24 miesięcy licząc od 2 stycznia 
2014  r. 
 
2. Wykonawca w ramach świadczenia usługi zapewni : 
2.1. Przeniesienie do własnej sieci numerów  ujętych w załączniku nr 1 Opisu 

Przedmiotu Zamówienia dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego bez 
przerw w pracy.   
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przeniesieniem numerów od 
dotychczasowego operatora TP S.A. oraz aktywacją numerów abonenckich do 
własnej sieci, a także związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do 
wykonania tego procesu, oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń. 
Przeniesienie numerów nastąpi zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 
Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz.1800 z późn. zm.) oraz 
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 16 grudnia 2010 r. w 
sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych 
(Dz.U. Nr 249 poz. 1670). 

2.2. Rezygnację z usług ujętych w załączniku nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia - 
kolumna C (Aktualny typ łącza) oraz zapewnienie usług ujętych w załączniku nr 1 
Opisu Przedmiotu Zamówienia - kolumna E (Wymagany typ łącza) 

2.3. Rezygnację z zakresu numeracji (od 918107200 do 918107599) realizowanych 
dotychczas przez Multimedia Polska S.A. w imieniu Zamawiającego. 

2.4. Świadczenie usług z wykorzystaniem istniejącej wewnętrznej sieci telefonicznej 
Zamawiającego. 
Wykonanie przyłączy kablowych od centrali Wykonawcy do centrali telefonicznej 
Zamawiającego (do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego) nastąpi 
na koszt Wykonawcy (koszt przyłącza wliczony będzie w cenę wykonania usługi – 
cenę abonamentów i połączeń). 

2.5. Obsługę numerów  ujętych w załączniku nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
2.6. Realizowanie na rzecz Zamawiającego połączeń telefonicznych: 

- połączenia lokalne i strefowe,  
- połączenia międzystrefowe,  
- połączenia komórkowe,  
- połączenia międzynarodowe,  
- zapewnienie transmisji dla faxu,  
- zapewnienie dostępu do internetu,  
- inne połączenia tj. połączenia do biura numerów, teleinformatyczne itp., 
- bezpłatne połączenia wychodzące do numerów alarmowych do służb 

powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone tj: 
112, 999, 998, 997, 994, 992, 993, 991, 986, 985, 984 (usługa pozostanie 
bezpłatna także w przypadku pojawienia się nowych numerów powyższego 
rodzaju w trakcie obowiązywania umowy),  

- automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 0-800; 0-801; 0-804, 
- prezentację numeru połączenia przychodzącego i wychodzącego, również w 

przypadku połączeń z numerami sieci komórkowych oraz z uwzględnieniem 
numerów DDI Zamawiającego (działająca usługa CLIP). 

2.7. Realizowanie na rzecz Zamawiającego usługi dostępu do Internetu zgodnie z 
 załącznikiem nr 1 (Tabela nr 5) Opisu Przedmiotu Zamówienia 

2.8. Bezpłatny wykaz realizowanych połączeń wychodzących – biling szczegółowy 
dla wszystkich numerów. Zamawiający zgadza się na prezentację bilingów 
dotyczących numerów DDI przy bilingu na numerach głównych, bez 
szczegółowej specyfikacji. 
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2.9. Nieodpłatnie sprzęt niezbędny do realizacji usług ujętych w załączniku nr 1  
        Opisu Przedmiotu Zamówienia, zaś Zamawiający udostępni nieodpłatnie  
        pomieszczenia do ich instalacji.  Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy  
        musi posiadać niezbędne deklaracje zgodności dopuszczające do użytku na  
        terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
2.10. Bezpłatne uruchomienie i utrzymywanie łączy oraz serwisowanie urządzeń  

    dostarczonych Zamawiającemu. 
2.11. Od momentu realizacji zamówienia dostęp do centrum zgłaszania problemów 

działającym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 
2.12. Przez okres trwania umowy serwis na następujących warunkach: 

- przywrócenie funkcjonalności w ciągu 6 godzin od chwili zgłoszenia awarii, 
- zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą telefoniczną za pomocą telefonu 

stacjonarnego lub komórkowego przez osobę upoważnioną ze strony 
Zamawiającego, a jej przyjęcie powinno być potwierdzone podaniem numeru 
zgłoszenia. 

2.13. W zakresie realizacji umowy obsługę przez Opiekuna, z siedzibą w Szczecinie, 
odpowiedzialnego za obsługę Zamawiającego wraz z podaniem danych 
kontaktowych Opiekuna (w tym: numer telefonu stacjonarnego, mobilnego, fax, 
e-mail). 

 
3. Świadczenie usługi b ędzie obejmowa ć: 
3.1. Utrzymanie dotychczasowej numeracji linii telefonicznych ujętych w załączniku  
        nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia (kolumny B i F) 
3.2. Sekundowy system naliczania od pierwszej sekundy po nawiązaniu połączenia,  
       bez opłat za inicjację połączeń oraz rozłączeniem połączenia w momencie  
       rozłączenia się którejkolwiek ze stron. 
3.3. Realizację połączeń za pomocą kabla doziemnego. 
3.4. Możliwość zablokowania połączeń z numerami komercyjnymi typu Premium  

Rate (np. 30… , 40…, 70..) dla wszystkich numerów telefonicznych objętych 
umową bez dodatkowych opłat. 

3.5. Realizację połączeń bez konieczności ręcznego wybierania prefiksu operatora 
(automatyczny prefiks będzie zaprogramowany). 

3.6. Płaski plan taryfowy tj. bez okresów taryfikacyjnych ze względu na porę dnia 
oraz dni tygodnia. 

3.7. Podłączenie linii bez powodowania przerw w pracy. 
 
II. Połączenia telefoniczne 
 
Szacunkowy średni miesięczny czas połączeń wychodzących realizowanych przez 
Zamawiającego zawarty jest w Tabeli nr 1. Przedmiotowe dane uzyskano na 
podstawie rozmów telefonicznych zrealizowanych od marca do sierpnia 2013 r. 
 
Tabela Nr 1 
 

LP  Nazwa Usługi – rodzaj poł ączenia 
Ilość minut  średnio   
w miesi ącu 

1 Połączenia lokalne i strefowe 20 000 
2 Połączenia międzystrefowe 4 000 
3 Połączenia do sieci komórkowych 12 000 
4 Połączenia międzynarodowe 70 
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1. Podane w Tabeli nr 1 ilości minut należy traktować szacunkowo i nie stanowi to 
zobowiązania Zamawiającego do utrzymania podanej struktury ruchu w czasie 
realizacji umowy. 

2. Rzeczywisty czas trwania połączeń może być inny i nie może to mieć wpływu na 
ceny jednostkowe zastosowane przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą przy 
obliczaniu należności za faktycznie zrealizowane usługi telekomunikacyjne na 
rzecz Zamawiającego. 

3. Dla pozostałych, nie wymienionych w formularzu cenowym połączeń Zamawiający 
wymaga naliczania opłat zgodnie z oficjalnym cennikiem Wykonawcy dla grupy 
odbiorców usług, do której kwalifikuje się Zamawiający, który będzie stanowił 
załącznik  do umowy. W takim przypadku ceny z załącznika nie podlegają zmianie 
w okresie obowiązywania umowy z wyjątkiem ich obniżenia przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość obniżenia przez Wykonawcę stawek 
abonamentu oraz połączeń w przypadku zmian w oficjalnym cenniku Wykonawcy 
(dla grupy odbiorców usług, do której kwalifikuje się Zamawiający) poniżej stawek 
z przetargu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości linii i numerów 
telefonicznych w trakcie trwania umowy. Zamawiający przewiduje rezygnację 
maksymalnie z 2 łączy ISDN BRA 2B+D oraz 10 linii analogowych przez cały 
okres obowiązywania umowy. Zmniejszenie nie może skutkować karami 
umownymi czy tez innymi karami nakładanymi na Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega, że w przypadku reorganizacji, w ramach której zostanie 
zlikwidowana placówka zamiejscowa, Wykonawca będzie miał obowiązek 
zaprzestania świadczenia usługi najpóźniej z upływem dwóch miesięcy od daty 
zgłoszenia przez Zamawiającego ograniczenia usługi. 

7. Zamawiający w ramach zamówienia uzupełniającego przewiduje możliwość 
zwiększenia ilości linii, numerów telefonicznych i usług w trakcie trwania umowy. 

 Nowe umowy będą zawierane na czas określony od momentu zawarcia umowy o 
świadczenie usługi telekomunikacyjnej do dnia 01.01.2016 r. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 
Integraln ą częścią „Opisu przedmiotu zamówienia” stanowi Zał ącznik nr 1 : 
 
Załącznik Nr 1 
 
Wykaz ł ączy telefonicznych b ędących przedmiotem zamówienia. 
 
Tabela Nr 2 
ISDN PRA 30B+D 

A B C D E F 
LP Numer  miejski  Aktualny  typ  

łącza 
Lokalizacja  Wymagany typ  

łącza 
Zakres  

numeracji DDI 
1 91 44 03 200 ISDN PRA  

15B+D 
 Pl. Batorego 4 
70-207 Szczecin 

ISDN PRA 
30B+D 

 od 91 44 03 200 
do 91 44 03 599 

2 91 44 03 201 ISDN PRA  
15B+D 

 Pl. Batorego 4 
70-207 Szczecin 

ISDN PRA 
30B+D 

od 91 44 03 200  
do 91 44 03 599 
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Tabela Nr 3 
ISDN BRA 2B+D 

A B C D E F 
LP Numer  miejski  Aktualny  typ  

łącza 
Lokalizacja  Wymagany typ  

łącza 
Numery MSN  

1 91 312 83 46 ISDN BRA  
2B+D 

Portowa 23 
72-020 Trzebież 

ISDN BRA 
2B+D 

_______ 

2 91 326 18 09 ISDN BRA  
2B+D 

Niedomira 22 
72-510 Wolin 

ISDN BRA 
2B+D 

_______ 

3 91 381 37 54 ISDN BRA  
2B+D 

Przymorze 4 
72-420 Dziwnów 

ISDN BRA 
2B+D 

_______ 

4 91 328 01 19 ISDN BRA  
2B+D 

Skłodowskiej-Curie 18 
72-500 Międzyzdroje 

ISDN BRA 
2B+D 

91 328 25 65 

5 91 386 34 61 ISDN BRA  
2B+D 

Nadmorska 4 
72-350 Niechorze 

ISDN BRA 
2B+D 

91 387 73 35 
91 387 73 36 

 
Tabela Nr 4 
Linie analogowe 

A B C D E 
LP Numer  miejski  Aktualny typ  

łącza 
Lokalizacja  Wymagany typ  

łącza 
1 91 434 24 74 linia analogowa  Pl. Batorego 4 

70-207 Szczecin 
linia analogowa 

2 91 434 49 55 linia analogowa Pl. Batorego 4 
70-207 Szczecin 

linia analogowa 

3 91 434 38 26 linia analogowa Pl. Batorego 4 
70-207 Szczecin 

linia analogowa 

4 91 434 46 56 linia analogowa Pl. Batorego 4 
70-207 Szczecin 

linia analogowa 

5 91 434 71 51 linia analogowa Pl. Batorego 4 
70-207 Szczecin 

linia analogowa 

6 91 434 71 61 linia analogowa Pl. Batorego 4 
70-207 Szczecin 

linia analogowa 

7 91 434 46 98 linia analogowa Pl. Batorego 4 
70-207 Szczecin 

linia analogowa 

8 91 434 52 92 linia analogowa Pl. Batorego 4 
70-207 Szczecin 

linia analogowa 

9 91 434 57 66 linia analogowa Pl. Batorego 4 
70-207 Szczecin 

linia analogowa 

10 91 433 96 46 linia analogowa Pl. Batorego 4 
70-207 Szczecin 

linia analogowa 

11 91 421 53 64 linia analogowa Pl. Batorego 4 
70-207 Szczecin 

linia analogowa 

12 91 433 66 57 linia analogowa Jana z Kolna 9 
71-603 Szczecin 

linia analogowa 

13 91 434 39 84 linia analogowa Jana z Kolna 9 
71-603 Szczecin 

linia analogowa 

14 91 433 38 88 linia analogowa Jana z Kolna 9 
71-603 Szczecin 

linia analogowa 

15 91 488 12 89 linia analogowa Jana z Kolna 9 
71-603 Szczecin 

linia analogowa 

16 91 434 04 85 linia analogowa Jana z Kolna 9 
71-603 Szczecin 

linia analogowa 

17 91 433 01 73 linia analogowa Jana z Kolna 9 
71-603 Szczecin 

linia analogowa 

18 91 433 95 92 linia analogowa Jana z Kolna 9 
71-603 Szczecin 

linia analogowa 

19 91 433 93 84 linia analogowa Jana z Kolna 9 linia analogowa 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i komórkowej przez okres 2 lat 

(02.01.2014r. – 01.01.2016r.)  
 

  
22 

71-603 Szczecin 
20 91 433 27 00 linia analogowa Jana z Kolna 9 

71-603 Szczecin 
linia analogowa 

21 91 433 06 97 linia analogowa Jana z Kolna 9 
71-603 Szczecin 

linia analogowa 

22 91 488 93 59 linia analogowa Jana z Kolna 9 
71-603 Szczecin 

linia analogowa 

23 91 488 03 26 linia analogowa Jana z Kolna 9 
71-603 Szczecin 

linia analogowa 

24 91 421 52 61 linia analogowa Światowida 20 
71-727 Szczecin 

linia analogowa 

25 91 421 52 42 linia analogowa Światowida 20 
71-727 Szczecin 

linia analogowa 

26 91 421 03 00 linia analogowa Światowida 20 
71-727 Szczecin 

linia analogowa 

27 91 421 52 60 linia analogowa Światowida 20 
71-727 Szczecin 

linia analogowa 

28 91 421 52 62 linia analogowa Światowida 20 
71-727 Szczecin 

linia analogowa 

29 91 421 52 33 linia analogowa Światowida 20 
71-727 Szczecin 

linia analogowa 

30 91 434 53 28 linia analogowa Sambora 4 
70-232 Szczecin 

linia analogowa 

31 91 488 32 24 linia analogowa Sambora 4 
70-232 Szczecin 

linia analogowa 

32 91 489 42 14 linia analogowa Sambora 4 
70-232 Szczecin 

linia analogowa 

33 91 321 36 62 linia analogowa Władysława IV 7 
72-600 Świnoujście 

linia analogowa 

34 91 321 43 94 linia analogowa Władysława IV 7 
72-600 Świnoujście 

linia analogowa 

35 91 322 40 30 linia analogowa Władysława IV 7 
72-600 Świnoujście 

linia analogowa 

36 91 321 43 16 linia analogowa Władysława IV 7 
72-600 Świnoujście 

linia analogowa 

37 91 321 25 51 linia analogowa Władysława IV 7 
72-600 Świnoujście 

linia analogowa 

38 91 321 23 90 linia analogowa Władysława IV 7 
72-600 Świnoujście 

linia analogowa 

39 91 321 26 35  linia analogowa Władysława IV 7 
72-600 Świnoujście 

linia analogowa 

40 91 321 29 72 linia analogowa Władysława IV 7 
72-600 Świnoujście 

linia analogowa 

41 91 327 91 10 linia analogowa Władysława IV 7 
72-600 Świnoujście 

linia analogowa 

42 91 321 53 53 linia analogowa Fińska 5 
72-602 Świnoujście 

linia analogowa 

43 91 321 62 50 linia analogowa Fińska 5 
72-602 Świnoujście 

linia analogowa 

44 91 321 52 55 linia analogowa Fińska 5 
72-602 Świnoujście 

linia analogowa 

45 91 321 43 53 linia analogowa Karsiborska 26 
Świnoujście 

linia analogowa 

46 91 321 60 63 linia analogowa Bunkrowa 1 
72-600 Świnoujście 

linia analogowa 

47 91 321 61 03 linia analogowa Bunkrowa 1 
72-600 Świnoujście 

linia analogowa 

48 91 321 62 03 linia analogowa Ku Morzu 1 
72-600 Świnoujście 

linia analogowa 

49 91 321 67 70 linia analogowa Ku Morzu 1 linia analogowa 
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72-600 Świnoujście 
50 91 321 67 00 linia analogowa Ku Morzu 1 

72-600 Świnoujście 
linia analogowa 

51 91 312 84 05 linia analogowa Portowa 23  
72-020 Trzebież 

linia analogowa 

52 91 418 81 46 linia analogowa Zielonczyn 4 
72-112 Stepnica 

linia analogowa 

53 91 418 84 27 linia analogowa Portowa 6  
72-112 Stepnica 

linia analogowa 

54 91 312 95 05 linia analogowa Dworcowa 7 
72-022 Nowe Warpno 

linia analogowa 

55 91 381 36 27 linia analogowa 
 

Przymorze 3 
72-420 Dziwnów 

linia analogowa 

56 91 386 34 74 linia analogowa 
 

Polna 30 
72-350 Niechorze 

linia analogowa 

57 91 386 35 43 linia analogowa 
 

Polna 30 
72-350 Niechorze 

linia analogowa 

58 91 386 41 48 linia analogowa 
 

Grunwaldzka 2 
72-346 Pobierowo 

linia analogowa 

59 91 386 47 85 linia analogowa 
 

Oddział Pobierowo 
72-344 Pustkowo 

linia analogowa 

60 91 386 61 19 linia analogowa 
 

Marynarska 1 
72-330 Mrzeżyno 

linia analogowa 

61 91 326 11 14 linia analogowa 
 

Niedomira 22 
72-510 Wolin 

linia analogowa 
 

 
 
 
 
Tabela Nr 5 
Linie analogowe + internet 

A B C D E 
LP Numer  miejski  Aktualny  typ  

łącza 
Lokalizacja  Wymagany typ  

łącza 
1 91 424 16 54 linia analogowa   

+ DSL 10000 
Portowa 23  
72-020 Trzebież 

linia analogowa 
+ Internet* 

2 91 312 97 40 linia analogowa 
+ DSL 10000 

Dworcowa 7 
72-022 Nowe Warpno 

linia analogowa 
+ Internet* 

3 91 312 96 70 linia analogowa 
+ DSL 10000 

Kilińskiego 5 
72-022 Nowe Warpno 

linia analogowa 
+ Internet* 

4 91 386 31 10 linia analogowa 
+ DSL 10000 

Nadmorska 4 
Niechorze 

linia analogowa 
+ Internet* 

5 91 386 63 89 linia analogowa 
+ DSL 10000 

Marynarska 1 
72-330 Mrzeżyno 

linia analogowa 
+ Internet* 

6 91 328 28 27 linia analogowa 
+ DSL 10000 

Skłodowskiej-Curie 18 
72-500 Międzyzdroje 

linia analogowa 
+ Internet* 

7 91 381 33 40 linia analogowa 
+ DSL 10000  

Przymorze 4 
72-420 Dziwnów 

linia analogowa 
+ Internet* 

8 91 381 37 16 linia analogowa 
+ DSL 10000 

Mickiewicza 31 
72- 420 Dziwnów 

linia analogowa 
+ Internet* 

9 91 322 14 22 linia analogowa 
+ DSL 10000 

Kanałowa 14 
72-603 Świnoujście 5 

linia analogowa 
+ Internet* 

10 91 322 16 54 linia analogowa 
+ DSL 10000 

Barkowa 5 
72-603 Świnoujście 

linia analogowa 
+ Internet* 

11 91 382 01 10 linia analogowa 
+ DSL 10000 

Wilków Morskich 2 
72-400 Kamień Pomorski 

linia analogowa 
+ Internet* 

12 91 381 38 00 linia analogowa Kasztanowa 18 linia analogowa 
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+ DSL 10000 72-515 Międzywodzie + Internet* 
 
*DSL o szybkości 10Mbit/sek. lub maksymalnej szybkość dostępnej na łączu jednak nie 
mniejszej niż 1Mbit/sek., bez limitu pobierania i wysyłania danych. 
 
 

CZĘŚĆ II – telefonia komórkowa 

 
I  Przedmiot zamówienia  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej - przez okres 24 miesięcy, 
2) dostawa fabrycznie nowego sprzętu: aparatów telefonicznych w ilości 147 
sztuk (4 typy aparatów telefonicznych), modemów do pakietowej transmisji 
danych (bezprzewodowego Internetu) w ilości 6 sztuk, spełniających minimalne 
wymagania parametrów technicznych zawartych w opisie technicznym. 

2. Zamawiający informuje, że wyróżnia 3 typy usług: 
1) usługi w zakresie telefonii komórkowej – usługi „głosowe”, 
2) usługi w zakresie pakietowej transmisji danych – bezprzewodowy  

INTERNET, 
3) usługi w zakresie pakietowej transmisji danych w technologiach GPRS i SMS –  

taryfy telemetryczne. 
3. Ilość numerów u Operatora obecnie świadczącego usługi w zakresie telefonii 

komórkowej jest następująca: 
1) w zakresie usług rozmów głosowych – 147 numerów, w tym 12 numerów  

pracujących wyłącznie w ramach tzw. sieci firmowej (brak możliwości 
nawiązywania połączeń poza sieć firmową), 

2) w zakresie pakietowej transmisji danych – bezprzewodowy INTERNET – 36 
numerów, w tym  3 numerów z dostępem do APN z publicznym statycznym 
numerem IP, 

3) w zakresie pakietowej transmisji danych (technologia GPRS i SMS) –  taryfy 
telemetryczne – 23 numery, w tym  18 numerów z dostępem do APN z 
publicznym statycznym numerem IP. 

4. Umowa zawarta zostanie z Operatorem od dnia 02.01.2014 do 01.01.2016 roku.  
5. Zamawiający informuje, że wszystkie umowy (na 206 szt. numerów) o świadczenie   

usług telekomunikacyjnych z obecnym operatorem wygasają w dniu 01.01.2014 r. 
6. Wykonawca zapewni bezpłatne (zgodnie z Ustawą Prawo telekomunikacyjne oraz 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 grudnia 2010 r. 
w sprawie warunków korzystania z uprawnień publicznych sieciach telefonicznych 
- Dz. U. Nr 249 poz.1670) przeniesienie na nowe karty SIM dotychczasowych 206 
sztuk numerów telefonicznych Zamawiającego używanych u obecnego operatora 
(w tym 147 numerów  w zakresie rozmów „głosowych”, 36 numerów w zakresie 
pakietowej transmisji danych – bezprzewodowy INTERNET, 23 numerów 
zakresie pakietowej transmisji danych – taryfy telemetryczne). Przeniesienie 
odbędzie się od dnia rozwiązania  umów o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych z obecnym Operatorem, tj. od dnia 02.01.2014 r.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia uzupełniającego w ciągu 
okresu trwania umowy, maksymalnie do 31 szt. nowych aktywacji numerów 
abonamentowych (w ramach usług głosowych oraz transmisji danych – 
technologie GPRS, SMS i bezprzewodowy Internet).  
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8. Zamawiający informuje, że przewidziane aktywacje nowych numerów w ramach 
zamówienia uzupełniającego będą zawierane na czas określony: od momentu 
zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (na każdy 
aktywowany nowy numer) do 01 stycznia 2016 r. 

9. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy wykaz posiadanych 
dotychczas numerów. 

 
II. USŁUGI W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ – usługi  „głosowe” 
1. Zamawiający przewiduje dwa rodzaje abonamentu: 
  - dla 142 szt. kart SIM aktywnych w zakresie usług telefonii komórkowej – usług 

„głosowych”, 
- dla 5 szt. kart SIM aktywnych w zakresie usług telefonii komórkowej – usług 

„głosowych” wraz z usługą dostępu do Internetu (dotyczy usług krajowych) w 
technologiach 3G/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/LTE dla minimum 2 GB 
wysyłanych i odebranych danych na kartę SIM miesięcznie przy szybkości 
zależnej od dostępnej technologii. 

2. W ramach opłaty abonamentowej Wykonawca uwzględni możliwość wykonania 
min. 1000  (tysiąc) minut miesięcznie w ramach tzw. sieci firmowej (dotyczy 
połączeń krajowych) Zamawiającego dla każdej aktywnej karty SIM w zakresie 
telefonii komórkowej – usług „głosowych”. Przez sieć firmową należy rozumieć 
wszystkie aktywne karty SIM (147 szt.) użytkowane w ramach niniejszego 
abonamentu. 

3. Wykonawca zobowiąże się dostarczyć 147 sztuk fabrycznie nowych aparatów 
telefonicznych wraz z kartami SIM, najpóźniej do 14 dni od daty podpisania 
umowy.  

4. Zamawiający przewiduje 4 typy aparatów telefonicznych o wymaganych 
podstawowych minimalnych parametrach technicznych zawartych w opisie 
technicznym. 

5. W ramach zamówienia uzupełniającego Zamawiający w zakresie usług głosowych 
przewiduje aktywacje maksymalnie: 

 - do 1 szt. numeru wraz z zakupem aparatu telefonicznego GSM typu „2”, 
 - do 10 szt. numerów wraz z zakupem aparatów telefonicznych GSM typu „3”, 

- do 5 szt. numerów wyłącznie wraz z zakupem aparatów telefonicznych GSM 
typu „4”,  

Nowe aktywacje mogą zostać zrealizowane nie później niż: 
- do dnia 30 czerwca 2015 r.  - aktywacje wraz z zakupem aparatów 
telefonicznych,  
- do dnia 31 października 2015 r. – aktywacje bez zakupu aparatów 
telefonicznych. 

6. Przewidywane zapotrzebowanie na poszczególne typy usług krajowych w skali 
miesiąca: 

- Rozmowy do wszystkich operatorów krajowych (w tym wewnątrz sieci 
firmowej) niezależnie od pory dnia lub tygodnia – 23 300 min., 
- SMS – 3000 szt., 
- MMS – 250 szt., 
- GPRS - 200 000 kB. 

Przewidywany średniomiesięczny udział w ruchu dla poszczególnych 
Operatorów: 

- w ramach sieci firmowej – 8 100 minut, 
- PLUS – 5 900 minut, 
- ORANGE – 3 200 minut, 
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- T-Mobile – 2 450 minut,  
- Stacjonarne – 2 100 minut, 
- PLAY – 1 400 minut, 
- Pozostali – 150 minut. 
 

III. USŁUGI W ZAKRSIE PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH–  bezprzewodowy 
INTERNET. 
1. Wykonawca zobowiąże się do świadczenia usług telekomunikacyjnych 

związanych z transmisją Internet.  
2. Wykonawca w ramach abonamentu dla 36 sztuk numerów internetowych zapewni 

usługę dostępu do Internetu (dotyczy usług krajowych) w technologiach 
3G/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/LTE dla minimum 4 GB wysyłanych i 
odebranych danych na kartę SIM miesięcznie przy szybkości zależnej od 
dostępnej technologii. 

3. Wykonawca  w  ramach  abonamentu  zapewni  możliwość  wysyłania min. 20 szt. 
SMS-ów na kartę SIM miesięcznie (dotyczy usług krajowych). Po przekroczeniu 
wskazanej ilości (20 szt.), kolejne SMS-y mają być taryfikowane zgodnie z 
obowiązującym cennikiem. 

4. Wykonawca zapewni dla minimum 3 sztuk numerów aktywnych obecnie dostęp do 
APN z publicznym statycznym nr IP. 

5. Wykonawca zobowiąże się dostarczyć 6 sztuk fabrycznie nowych modemów do 
bezprzewodowego Internetu najpóźniej do 14 dni od daty podpisania umowy.  

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 aktywacje  do  5 szt. numerów. 
Nowe aktywacje mogą zostać zrealizowane nie później niż: 
- do dnia 30 czerwca 2015 r.  - aktywacje wraz z zakupem modemu do przesyłu 
danych – bezprzewodowego Internetu, 
- do dnia 31 października 2015 r. – aktywacje bez zakupu modemów do przesyłu 
danych –bezprzewodowego Internetu. 

  
IV. USŁUGI W ZAKRESIE PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH (TECHNOLOGIA 
GPRS I SMS) – taryfy telemetryczne. 
1. Zamawiający przewiduje jeden rodzaj abonamentu dla wszystkich 23 kart SIM 

aktywnych w zakresie usług transmisji danych w technologiach GPRS i SMS. 
2. W ramach opłaty abonamentowej dla wszystkich 21 numerów Wykonawca 

zapewni (dotyczy usług krajowych) : 
a) przesyłanie danych w technologii GPRS – do 5 000  kB miesięcznie 
wysyłanych i odbieranych danych na kartę SIM;  
b) przesyłanie danych w technologii SMS – do 100 SMSów miesięcznie 
wysyłanych na kartę SIM; 
c) możliwość aktywowania usługi DATA umożliwiającej  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 minimum 18 kart SIM możliwość dostępu do publicznego APN ze statycznym 
nr IP. Zamawiający pod pojęciem  „APN ze statycznym IP” rozumie dostarczenie 
usługi  w  zakresie pakietowej  transmisji danych GPRS i ruchu SMS-ów (taryfa 
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telemetryczna) w komunikacji M2M (Machine to Machine lub Machine to Server) z  
APN z publicznym, statycznym adresem IP. Nie ma mowy o  usłudze MSB 
(Mobilna Sieć Biurowa)  czy WSL (wirtualna sieć lokalna). 

4. Wykonawca zapewni dostęp do bezpłatnej bramki umożliwiającej przesył SMSów 
na skrzynki e-mail Zamawiającego (wysyłanie wiadomości SMS z modułów 
telemetrycznych Zamawiającego za pośrednictwem serwera Operatora na 
skrzynkę e-mail Zamawiającego). 

5. W ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie usług transmisji danych 
(technologia GPRS i SMS) Zamawiający przewiduje aktywacje do 10 szt. 
numerów, w tym  dla minimum 10 szt. numerów dostęp do publicznego APN ze 
statycznym nr IP. 
Nowe aktywacje mogą zostać zrealizowane nie później niż: 
-  do dnia 31 października 2015 r. 

 
V. OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU (minimalne wymagania techniczne i funkcje) 
1. Telefon GSM "TYP 1 ” – szt. 1 
- praca w zakresie częstotliwości EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHz), HSPA+ 
(850/900/1900/2100 MHz), LTE (800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz), 
- ekran dotykowy  (min. 4,55”), TFT odporny na zarysowania, 
- waga max. 150 g. 
- akumulator min. 1900 mAh, 
- procesor min. 1,5 GHz, 
- system operacyjny: Android 2.3 Gingerbread 
-  wbudowany aparat fotograficzny min. 12  megapikseli, 
- odbiornik GPS i nawigacja, 
- radio FM, 
- odtwarzacz MP3 
- pamięć wewnętrzna min. 16 GB, 
- możliwość rozszerzenia pamięci do min. 32 GB, 
- łączność: Bluetooth, USB, Wi-Fi,DLNA 
- transmisja danych min. w technologiach: GPRS/EDGE, HSDPA, WLAN, 
- instrukcja obsługi w języku polskim, ładowarka standard., telefon z baterią – w 
zestawie. 
2. Telefon GSM "TYP 2"  - szt. 4  
- praca w zakresie częstotliwości EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHz), HSPA+ 
(850/900/1900/2100 MHz), LTE (800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz), 
- ekran dotykowy (min. 5”), Full HD super AMOLED, 
- waga max. 130 g. 
- akumulator min. 2600 mAh, 
- procesor czterordzeniowy min. 1,9 GHz, 
- system operacyjny: Android, 
-  wbudowany aparat fotograficzny min. 13  megapikseli, 
- odbiornik GPS i nawigacja, 
- odtwarzacz MP3 
- pamięć wewnętrzna min. 16 GB, 
- możliwość rozszerzenia pamięci do min. 64 GB, 
- łączność: Bluetooth, USB, Wi-Fi,DLNA 
- transmisja danych min. w technologiach: GPRS/EDGE, HSDPA, WLAN, 
- instrukcja obsługi w języku polskim, ładowarka standard., telefon z baterią – w 
zestawie. 
3.  Telefon GSM "TYP 3"  - szt. 82 
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- praca w zakresie częstotliwości GSM 850/900/1800/1900 MHz, 
- ekran (min. 2,4”) i klawiatura klasyczna, 
- waga max. 90 g. 
- wbudowany aparat fotograficzny min. 5 megapikseli, zoom cyfrowy min. 4x, 
- Transmisja danych GPRS, EDGE, HSDPA, 
- łączność Bluetooth oraz za pomocą USB 2.0, 
- przeglądarka WAP 2.0, 
- pamięć wewnętrzna min 100 MB, 
- czytnik kart pamięci micro SD do min. 16 GB, 
- brak odbiornika GPS i nawigacji, 
- radio FM,  
- odtwarzacz MP3 
- instrukcja obsługi w języku polskim, ładowarka standard., telefon z baterią – w 
zestawie. 
4. Telefon GSM "TYP 4"  – szt. 60 
- wzmocniona obudowa, odporna na kurz,  wodę oraz uderzenia, spełniająca normę 
IP67, 
- praca w zakresie częstotliwości GSM 850/900/1800/1900 MHz, 
- ekran (min. 2,2”) i klawiatura klasyczna, 
- waga max.110 g, 
- wbudowany aparat fotograficzny min. 2  megapiksele, zoom cyfrowy min. 2x, 
- łączność Bluetooth oraz za pomocą USB 2.0, 
- przeglądarka WAP 2,0, 
- pamięć wewnętrzna min.30 MB, 
- czytnik kart pamięci micro SD do min. 16 GB, 
- brak odbiornika GPS i nawigacji, 
- radio FM,   
- odtwarzacz MP3 
- instrukcja obsługi w języku polskim, ładowarka standard., telefon z baterią – w 
zestawie. 
5. Modem do przesyłu danych  – bezprzewodowego Internetu – 6 szt.: 
- obrotowe złącze USB, 
- obsługiwane rodzaje sieci:  
    LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz 
    HSPA+ /HSPA /UMTS 900/2100 MHz 
    EDGE /GPRS /GSM 850/900/1800/1900 MHz 
- LTE z prędkością do 150 Mb/s 
- HSPA+ z prędkością do 21 Mb/s 
- złącza anten zewnętrznych, 
- technologia „zero CD” (sterowniki wbudowane w modem, instalacja automatyczna   
 po włożeniu do portu USB) 
- gniazdo na kartę pamięci mocroSD 
 
VI. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 
1. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa musi zapewnić: 

1) fabrycznie nowe aparaty telefoniczne oraz modemy do transmisji danych 
(bezprzewodowego Internetu) bez żadnych blokad i ograniczeń związanych z 
operatorem (tzw. blokada SIM) a także akcesoria, o których jest mowa w opisie 
przedmiotu zamówienia, 
2) dostarczone urządzenia muszą posiadać oznakowanie produktu znakiem CE, 
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3) maksymalny okres naprawy telefonu komórkowego 30 dni od momentu 
zgłoszenia, 

4) okres gwarancji na aparaty telefoniczne oraz modemy: 24 m-ce od daty 
zakupu na zasadach określonych przez producenta w karcie gwarancyjnej, 

5) odbiór uszkodzonego sprzętu od Zamawiającego zapewnia bezpłatnie 
Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia usterki. 
Zwrot naprawionego sprzętu także należy do Wykonawcy.  

2. Wykonawca, z którym zostanie podpisana Umowa musi zagwarantować pokrycie 
zasięgiem swoją siecią obszaru działania Urzędu Morskiego w Szczecinie (linia 
brzegowa od Mrzeżyna do Świnoujścia, Tor Wodny Świnoujście-Szczecin, 
morskie wody wewnętrzne). 
Zamawiający w szczególności wymaga, aby sieć Wykonawcy obejmowała takie 
placówki oraz obiekty UMS jak: 
- Latarnia Morska Kikut (na terenie Wolińskiego Parku Narodowego), 
- Latarnia Morska Niechorze (ul. Polna 30, 72-350 Niechorze), 
- Bosmanat Portu Mrzeżyno (ul. Marynarska 1, 72-330 Mrzeżyno). 
- Bosmanat Portu Kamień Pomorski (ul. Wilków Morskich 2, 72-400 Kamień 
Pomorski), 
- Bosmanat Portu Wolin (ul. Niedomira 22, 72-510 Wolin), 
- Bosmanat Portu Nowe Warpno (ul. Kilińskiego 5, 72-022 Nowe Warpno), 
- Kapitanat Portu Dziwnów (ul. Przymorze 4, 72-420 Dziwnów), 
- Kapitanat Portu Trzebież (ul. Portowa 23, 72-020 Trzebież), 
- Obwód Ochrony Wybrzeża Kanał Piastowski (ul. Kanałowa 14, 72-600 
Świnoujście) 
- Obchód Ochrony Wybrzeża Karsibór (ul. Kanałowa 2, 72-600 Świnoujście), 
- wyspa Chełminek (północna część wyspy), 
- I Brama Torowa Wschodnia, 
- II Brama Torowa Wschodnia i Zachodnia, 
- nabieżnik Mańków:  Stawa Górna i Stawa Dolna, 
- Znak nawigacyjny: sektor Domańce  (na południe od Portu Morskiego Police) 
- dalba Świnoujście (1 km od główek wejściowych do portu Świnoujście, w pobliżu 
GPK Świnoujście). 

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 (z wyłączeniem numerów zastrzeżonych 

zgodnie z art. 171 ustawy Prawo Telekomunikacyjne), 
3) korzystanie i odsłuchiwanie poczty głosowej w kraju, 
4) możliwość kontroli bieżącego wykorzystania pakietów przez użytkownika, 

poprzez usługę powiadomienia SMS-em o stanie konta, 
5) comiesięczne, szczegółowe wykazy (bilingi) indywidualnych rozmów w wersji 

elektronicznej, wysłane na określony adres e-mail lub udostępniony na stronie 
Operatora z kluczem dostępu, dostarczone w ciągu 7 dni kalendarzowych od 
zakończenia okresu rozliczeniowego wraz z bezpłatnym oprogramowaniem i 
licencją na 2 stanowiska komputerowe. 
Biling za dany okres zawierać winien co najmniej: 
- rachunek szczegółowy obejmujący listę połączeń z określonymi dla każdego 
połączenia krajowego: 

* datą i godziną połączenia,  
* czasem trwania połączenia, 
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* numerem telefonu, z którego nawiązano połączenie, 
* numerem telefonu, z którym nawiązano połączenie (ze wskazaniem 

operatora sieci), 
* kosztem połączenia, 
* wyszczególnienie pozostałych usług, z których skorzystano. 

- podsumowanie wskazujące na strukturę kosztów w ramach poszczególnych 
usług – połączenia głosowe z podziałem na operatorów sieci z 
uwzględnieniem czasu trwania połączeń do sieci firmowej Zamawiającego, 
opłaty roamingowe, wiadomości tekstowe, wiadomości multimedialne, 
pakietowa transmisja danych. 
Wykonawca zapewni ponadto możliwość exportu bilingu do pliku w formacie 
akceptowanym przez MS EXCEL. W przypadku zapewnienia exportu do 
pliku w formacie innym niż MS EXCEL, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu program oraz co najmniej 2 licencje na nieograniczone 
użytkowanie programu, w którym dane zostały zapisane wraz z instrukcją 
obsługi w języku polskim. Program ten musi mieć możliwość exportu 
wszystkich danych do pliku w formacie zgodnym z Microsoft Excel. Koszt 
dostarczenia koniecznego oprogramowania wraz z licencjami na jego 
użytkowanie ponosi Wykonawca. 

 
Okres rozliczeniowy liczony będzie od pierwszego do ostatniego dnia   
każdego miesiąca kalendarzowego (za wyjątkiem pierwszego okresu 
rozliczeniowego, który liczony będzie od 02 stycznia 2014 r.). 

6) powiadomienia o próbie połączenia (SMS) – wyłącznie dla taryf głosowych, 
7) aktywacje nowych kart SIM, 
8) wymianę kart SIM w przypadku uszkodzenia, kradzieży, utraty lub 

zablokowania, 
9) Wykonawca zapewni możliwość, osobie wskazanej przez Zamawiającego,  

zdalnego zarządzania kontem (poprzez Internet) m. in. zarządzanie   
abonamentami, włączanie / wyłączanie usług, blokowanie  
zgubionych/skradzionych kart SIM. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
program oraz co najmniej 2 licencje na nieograniczone użytkowanie 
programu. 

10) funkcjonowanie Biura Obsługi Klienta przez 24h przez 7 dni w tygodniu, 
11) utworzenie 3 tzw. „kont abonenta” oddzielnie dla każdej z usług opisanych 

w Opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale I. Przedmiot zamówienia pkt  
2. 

4. W zakresie realizacji umowy Wykonawca winien wskazać imiennie osobę 
odpowiedzialną za obsługę Zamawiającego wraz z danymi kontaktowymi nowego 
Opiekuna (nr tel. stacjonarnego, mobilnego, fax, e-mail). 

5. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa musi zapewnić dostęp do usługi 
roamingu i rozmów międzynarodowych – wyłącznie dla usług w zakresie rozmów 
głosowych oraz bezprzewodowego internetu, 

6. Wykonawca zapewni możliwość przeprowadzenia cesji aktywnego numeru 
telefonicznego w ramach tego samego Operatora 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. 
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7. W czasie obowiązywania Umowy Wykonawca umożliwi Zamawiającemu zakup 
następujących akcesoriów do telefonów komórkowych w cenie 1 zł netto za 1 
sztukę w następujących ilościach: 

 1) akumulatory: 
  - dla aparatów typu „3” nie więcej niż 10 szt., 
  - dla aparatów typu „4” nie więcej niż 5  szt., 

2) futerały skórzane, z zapięciem na magnes, z podwójnym zabezpieczeniem  
przed wypięciem – zapinany uchwyt na pasek oraz szlufka: 

  - dla aparatów typu „3” nie więcej niż 82  szt., 
  - dla aparatów typu „4” nie więcej niż 60  szt., 
 3) uchwyty samochodowe: 

- dla aparatu typu „1” nie więcej niż 1  szt., 
- dla aparatów typu „2” nie więcej niż 4  szt., 
- dla aparatów typu „3” nie więcej niż 11  szt. 

 4) ładowarki samochodowe 
- dla aparatu typu „1” nie więcej niż 1  szt., 
- dla aparatów typu „2” nie więcej niż 4  szt., 
- dla aparatów typu „3” nie więcej niż 20 szt. 

 5) kabel USB do transmisji danych: 
  -  dla aparatów typu „3” nie więcej niż 15  szt. 

-  dla aparatów typu „4” nie więcej niż 10  szt.. 
8. Zakup sprzętu (telefony oraz modemy) przy aktywowaniu nowych numerów (w 

usługach głosowych oraz przy transmisji danych – bezprzewodowy Internet), a 
także przy zamawianiu akcesoriów w ilości podanej w pkt 7  nie zwiększy 
wartości przedmiotu zamówienia. 

9. Zamawiający wymaga, aby wszystkie aparaty telefoniczne Wykonawca dostarczył 
w cenie 1 zł netto za 1 szt. 

10. Zamawiający wymaga, aby wszystkie modemy do bezprzewodowego Internetu  
Wykonawca dostarczył w cenie 1 zł netto za 1 szt. 

11. Zamawiający wymaga, aby wszystkie akcesoria  Wykonawca dostarczył w cenie 
1 zł netto za 1 szt. 

 
 
 

 

ZATWIERDZA 

DYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE 

        

       ………………………………………………. 

      (data , podpis) 
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Załącznik nr 1A do SIWZ  
 
 
...................................................... 

pieczęć Wykonawcy 
 
nr faksu: ………………………… 
nr telefonu: ……………………… 

 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

 
Ja, niżej podpisany ........................................................................................................ 

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

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:   

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie tel efonii stacjonarnej i 
komórkowej przez okres 2 lat (02.01.2014r. -01.01.2 016r.) 
 

składam niniejszą ofertę na część I telefonia stacjonarna  : 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem części I  przedmiotu 
zamówienia za cenę: 

wartość netto ........................... PLN  

(słownie:…………………………………........................................................złotych)          

powiększona o podatek VAT (23%) w kwocie *……………...... ZŁ  

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

wartość brutto …………………..PLN 
(słownie:.......................................................................................................złotych) 

Lp.  Rodzaj poł ączenia/abonamentu Cena  
brutto PLN Ilość 

Liczba 
miesi ę

cy 

Ogółem kolumny  
(3 x 4 x 5)  

PLN  brutto 
1 2 3 4 5 6 

1.  lokalne  za jedną minutę połączenia  20 000* 24 
 

2. 
międzystrefowe  za jedną minutę 
połączenia  4 000* 24 

 

3. 
do wszystkich sieci komórkowych  
za jedną minutę połączenia  12 000* 24 

 

4. 
międzynarodowe  (do krajów Unii 
Europejskiej) za jedną minutę 
połączenia 

 70* 24 
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5. 
abonament miesięczny za łącze ISDN 
PRA 30B+D  2 24 

 

6. 
abonament miesięczny za łącze ISDN 
BRA 2B+D  5 24 

 

7. abonament miesięczny za lini ę 
analogow ą  61 24 

 

8. 
abonament miesięczny za lini ę 
analogow ą i dost ęp do internetu   12 24 

 

 

Suma brutto:   

* - są to wielkości (liczba minut) służące wyłącznie do obliczania ceny ofertowej oraz pomocne przy oferowaniu 
stawek. Zdecydowana większość rozmów wykonywana jest w dni powszednie i w godzinach pracy 
Zamawiającego tj. od 7:00 do 15:30     
 
2. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie: od 02 stycznia 2014 do 01 stycznia 

2016r.  

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni  od upływu 

terminu składania ofert. 

4. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i 

terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

     Informacje takie są zawarte w następujących dokumentach:  

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

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

 

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

polskiego. 

* niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………. 

(data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1B do SIWZ  

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

pieczęć Wykonawcy 
 
nr faksu: ………………………… 
nr telefonu: ……………………… 

 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

 
Ja, niżej podpisany ........................................................................................................ 

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

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:   

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie tel efonii stacjonarnej i 
komórkowej przez okres 2 lat (02.01.2014r. -01.01.2 016r.) 
 

składam niniejszą ofertę na część II telefonia komórkowa  : 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem części II  przedmiotu 
zamówienia za cenę: 

wartość netto ........................... PLN  

(słownie:…………………………………........................................................złotych)          

powiększona o podatek VAT (23%) w kwocie *……………...... ZŁ  

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

 wartość brutto …………………..PLN 
(słownie:.....................................................................................................złotych), 

 

Kwoty cząstkowe za poszczególne typy usług (wartość brutto): 
 
Usługi głosowe – abonament A i B: 

Lp.  Rodzaj abonamentu/poł ączenia/usługi Cena  
brutto PLN Ilość 

Liczba 
miesi ę

cy 

Ogółem kolumny  
(3 x 4 x 5)  

PLN  brutto 
1 2 3 4 5 6 

1.  Abonament miesi ęczny za  jeden numer 
za usługi głosowe (abonament A)  142 24 

 

2. 
Abonament miesi ęczny za  jeden numer 
za usługi głosowe wraz z dost ępem do 
internetu (abonament B) 

 5 24 
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3. 

Jedna minuta  poł ączenia 
wykonywanego w kraju w sieci własnej 
i do sieci stacjonarnej  8000* 24 

 

4. 
Jedna minuta  poł ączenia 
wykonywanego w kraju do obcych sieci 
komórkowych    7200* 24 

 

5. Jeden SMS wykonywany w kraju  3000* 24 
 

6. Jeden MMS wykonany w kraju  250* 24 
 

7. 10 KB transmisji danych wykonanych w 
kraju  20000* 24 

 

Suma I:  
 

* - są to wielkości (liczba minut, sms-ów, mms-ów, KB danych) służące wyłącznie do obliczania ceny ofertowej 
oraz pomocne przy oferowaniu stawek.  
 
Usługi w zakresie pakietowej transmisji danych – bezprzewodowy Internet – 
abonament C: 

Lp. Rodzaj abonamentu/usługi 
Cena  brutto 

PLN 
 

Ilość Liczba 
miesi ęcy 

Ogółem kolumny  
( 3 x 4 x 5)  

PLN  brutto 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Abonament miesi ęczny za  
jeden numer za usługi 
pakietowej transmisji danych – 
bezprzewodowy internet 
(abonament C)  

 36 24  

2. APN z publicznym statycznym 
numerem IP za jeden numer  3 24  

Suma II:   

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

Lp.  Rodzaj abonamentu/usługi Cena  
brutto PLN Ilość Liczba 

miesi ęcy 

Ogółem kolumny  
(3 x 4 x 5)  

PLN  brutto 
1 2 3 4 5 6 

1.  

Abonament miesi ęczny za  jeden numer 
za usługi pakietowej transmisji danych 
(GPRS i SMS) – taryfy telemetryczne 
(abonament D) 

 23 24 

 

2. APN z publicznym statycznym 
numerem IP za jeden numer  18 24 

 

 

Suma III: 
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Cena brutto ogółem  (suma I + Suma II + Suma III):…………………………………...zł 

2. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie: od 02 stycznia 2014 do 01 stycznia 

2016r.  

3. Udzielam gwarancji na telefony GSM i modemy udzielona zostanie na 24 

miesiące, na zasadach określonych przez producenta w karcie gwarancyjnej. 

4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni  od upływu 

terminu składania ofert. 

5. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i 

terminie określonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

     Informacje takie są zawarte w następujących dokumentach:  

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

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

 

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

polskiego. 

* niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………. 

(data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  
 
 
 
...................................................... 

pieczęć Wykonawcy 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 22 ust.1 ustaw y 
 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: 
 
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie tel efonii stacjonarnej i 
komórkowej przez okres 2 lat (02.01.2014r. -01.01.2 016r.) 
 

 
oświadczam, że spełniam 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 zdolnym 
do wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 

........................................................................ 
data i podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  
 
 
 
...................................................... 

pieczęć Wykonawcy 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 ustaw y 
 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: 
 
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie tel efonii stacjonarnej i 
komórkowej przez okres 2 lat (02.01.2014r. -01.01.2 016r.) 
 

 
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy. 
 
 
 
 
 

........................................................................ 
data i podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  
 
 
 
...................................................... 

pieczęć Wykonawcy 
 
 
 
 
 

Oświadczenie  
 
 
 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 
 
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie tel efonii stacjonarnej i 
komórkowej przez okres 2 lat (02.01.2014r. -01.01.2 016r.) 
 

 
oświadczam, że nie  należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
 
 
 
 
 
 

........................................................................ 
data i podpis osoby Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  
 
 
 
...................................................... 

pieczęć Wykonawcy 
 
 
 

Wykaz cz ęści prac powierzonych Podwykonawcom 
 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 
 
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie tel efonii stacjonarnej i 
komórkowej przez okres 2 lat (02.01.2014r. -01.01.2 016r.) 

 
składam(y) wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom: 
 
 

L.p. Część prac powierzonych Podwykonawcom 

  

  

  

 
 
 
 
 

........................................................................ 
data i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ  

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

pieczęć Wykonawcy 
 
 
 

Wykaz wykonywanych/wykonanych  
  głównych usług 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 
 
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie tel efonii stacjonarnej i 
komórkowej przez okres 2 lat (02.01.2014r. -01.01.2 016r.) 
 
składam(y) wykaz wykonanych usług: 
 

L.p. Przedmiot zamówienia 
Wartość 

zamówienia 
Podmiot 

Data wykonania 
zamówienia 

  
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

   

 
Do wykazu załączamy dowody potwierdzające, że dostawy/usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. 
 
 

........................................................................ 
data i podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 do SIWZ  
 
 
 
 
................................................................. 
    nazwa podmiotu składającego zobowiązanie 
 
 
 
 
Zobowi ązanie podmiotów na rzecz Wykonawcy ubiegaj ącego si ę o zamówienie 
 
 

 

Zobowiązuję się do oddania ……………………………………………………………...…. 

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie) 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia pn. 
 
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie tel efonii stacjonarnej i 
komórkowej przez okres 2 lat (02.01.2014r. -01.01.2 016r.) 
 

 
 
w zakresie*: - wiedzy i doświadczenia, 
 - potencjale technicznym, 
  - osób zdolnych do wykonania zamówienia, 
  - zdolnościach finansowych, 
 
zgodnie z treścią SIWZ, umową oraz ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami. 
 
 
 
 
 

……………….………………...………………… 
data i podpis składającego zobowiązanie 

 
 
 
 
 
 
* należy odpowiednio podkreślić wybrany zakres zobowiązania 
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Załącznik nr 8.1  do SIWZ  

 
 
Wzór Umowy  - cz ęść I  telefonia stacjonarna    
 

UMOWA nr EŁ-262/27/……..../13 
(postępowanie PO-370/ZZP-3/50/13) 

 
W dniu ……………………. r. w Szczecinie, pomiędzy Skarbem Pa ństwa – Urz ędem 
Morskim w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczec in , 
reprezentowanym przez: 
Andrzeja Borowca - Dyrektora 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
firmą pod nazwą „…………” z siedzibą w ………, adres: ul. …………………            
……., …-………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………….., 
………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
.. … .. …. …. …, NIP: ……………………….., wysokość kapitału zakładowego: 
……………….. PLN,  
wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego, reprezentowanym przez: 
…………………………………. 
zwaną  dalej "Wykonawcą", 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej na potrzeby Zamawiającego.  
2. Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią, Ofertą 

Wykonawcy z dnia…………………… (załącznik nr 2  do Umowy) oraz Opisem 
Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1  do Umowy). 

3. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy świadczyć będzie na rzecz 
Zamawiającego usługi telefonii stacjonarnej, obejmujące w szczególności:  

- połączenia lokalne i strefowe,  
- połączenia międzystrefowe,  
- połączenia komórkowe,  
- połączenia międzynarodowe,  
- zapewnienie transmisji dla faxu,  
- zapewnienie dostępu do internetu,  
- inne połączenia tj. połączenia do biura numerów, teleinformatyczne itp., 
-bezpłatne połączenia wychodzące do numerów alarmowych do służb 

powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone 
tj: 112, 999, 998, 997, 994, 992, 993, 991, 986, 985, 984 (usługa pozostanie 
bezpłatna także w przypadku pojawienia się nowych numerów powyższego 
rodzaju w trakcie obowiązywania umowy),  

- automatyczne serwisy informacyjne; infolinie 800, 801, 804.  
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4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług z zachowaniem przydzielonych 
obecnie numerów Zamawiającego, wskazanych w Załączniku nr 1 - Opis 
Przedmiotu Zamówienia (CZĘŚĆ I – telefonia stacjonarna). 

5. Usługi będą świadczone przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dn. 16 
lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. 
zmianami). 

6. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych 
realizowanych na podstawie niniejszej umowy zostanie określony w 
przedstawionym przez Wykonawcę Regulaminie świadczenia usług 
telekomunikacyjnych (załącznik nr 3  do Umowy), wydanym na podstawie ustawy 
Prawo Telekomunikacyjne. Regulamin będzie wiązał Strony niniejszej umowy w 
zakresie, w jakim nie jest sprzeczny z niniejszą umową oraz specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia.  

7. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania usług objętych 
Umową. 

 
§ 2 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, wynoszący 24 miesiące i liczony od 

dnia 02.01.2014 r. do dnia 01.01.2016 r. 
2. Strony wyznaczają termin aktywacji usług od godz. 0:00 dnia 02.01.2014 r.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia do istniejącej sieci tegoż 

Wykonawcy numerów telefonów dotychczas wykorzystywanych przez 
Zamawiającego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1  do 
Umowy), bez przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych oraz z 
zachowaniem dotychczasowej numeracji. Przeniesienie numerów telefonicznych 
nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo 
Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zmianami) oraz 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 16 grudnia 2010 r. w sprawie 
warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U. 
Nr 249 poz. 1670). 

4. W przypadku gdy zawarcie niniejszej umowy spowoduje konieczność zmiany 
dotychczasowego operatora świadczącego usługi na rzecz Zamawiającego, 
Wykonawca jest zobowiązany do wypowiedzenia w imieniu Zamawiającego 
umów z dotychczasowym operatorem niezwłocznie po zawarciu umowy z 
Zamawiającym, nie później niż w terminie 3 dni od tej daty. Zamawiający udzieli 
Wykonawcy pełnomocnictwa do przeprowadzenia czynności związanych z 
przeniesieniem numerów do sieci Wykonawcy.  

 
§ 3 

 
1. Wykonawca odpowiada za prawidłowe i sprawne świadczenie usług 

stanowiących przedmiot umowy.   
2. Od dnia 02.01.2014 r. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do centrum 

zgłaszania problemów działającym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 
3. Przez okres trwania umowy Wykonawca zapewni serwis świadczonych usług na 

następujących warunkach: 
- reakcja w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia awarii, przywrócenie 
funkcjonalności w ciągu 6 godzin od chwili zgłoszenia awarii, 
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- zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą telefoniczną za pomocą telefonu 
stacjonarnego lub komórkowego przez osobę upoważnioną ze strony 
Zamawiającego, a jej przyjęcie powinno być potwierdzone podaniem numeru 
zgłoszenia. 

4. W zakresie realizacji umowy Wykonawca zapewni obsługę Zamawiającego przez 
Opiekuna posiadającego  siedzibę w Szczecinie. Wykonawca zobowiązuje się do 
podania danych kontaktowych Opiekuna (w tym: numer telefonu stacjonarnego, 
mobilnego, fax,  email). 

 
§ 4 
 

1. Strony ustalają, że za realizację usług objętych umową Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie, ustalone na podstawie cen jednostkowych 
wyszczególnionych w Ofercie Wykonawcy (załącznik nr 2 do Umowy) oraz na 
podstawie oficjalnego cennika Wykonawcy dla grupy odbiorców usług, do której 
kwalifikuje się Zamawiający, stanowiącym załącznik nr 4  do Umowy.  

2. Za usługi opisane w Załączniku nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia obowiązują 
ceny abonamentów oraz połączeń wyszczególnione w Ofercie Wykonawcy 
(załącznik nr 2  do Umowy). 

3. Ceny za połączenia oraz usługi świadczone standardowo, a nie uwzględnione w 
umowie, ani w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1  do Umowy) 
naliczane będą zgodnie z Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych 
oraz Cennikiem dla grupy odbiorców usług, do której kwalifikuje się Zamawiający 
(załącznik nr 4  do Umowy), przy czym realizacja takich usług nie spowoduje 
zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 5. 

4. Zmiana cen abonamentu i stawek za połączenia, może nastąpić tylko na korzyść 
Zamawiającego. Wykonawca uwzględniać będzie w rozliczeniach z 
Zamawiającym najkorzystniejsze ulgi i zniżki dostępne dla grupy odbiorców usług, 
do której kwalifikuje się Zamawiający. Powiadomienie o zmianie stawek usług, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. 

5. Łączne wynagrodzenie wynikające z umowy, za świadczenie usług opisanych w § 
1 niniejszej umowy, nie przekroczy kwoty brutto ……………………… zł (słownie: 
……………………………… złotych).  

6. Za świadczenie usług, o których mowa w § 1, Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie miesięczne płatne z dołu, obliczane według faktycznie 
zrealizowanych usług i cen jednostkowych określonych w Ofercie Wykonawcy. 
Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za abonament płatne jest z góry.  

7. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania w całości 
kwoty określonej w § 4 ust. 5 w okresie obowiązywania umowy.  

8. Zapłata za wykonane usługi następować będzie po zakończeniu każdego 
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 
przedłużony o czas opóźnienia.  

9. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur VAT prawidłowo wystawionych 
przez Wykonawcę, odrębnie dla: 
a) usług związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu, 
b) dla pozostałych usług. 
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10. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, jest zobowiązany do dostarczania po 
zakończeniu okresu rozliczeniowego dla usług wskazanych w ust. 9 lit. b) 
bieżącego raportu dotyczącego ruchu telefonicznego. Raport będzie obejmował 
m.in. następujące dane: numer abonencki, łączną  ilość minut wykorzystanych w 
danym okresie, stawkę zgodną z umową za minutę połączenia w podziale na 
rodzaj połączenia, wartość netto, podatku VAT i wartości brutto za wykonane 
połączenia w okresie rozliczeniowym oraz wykaz wykonanych przez 
Zamawiającego połączeń telefonicznych z podaniem dla każdego typu połączenia: 
numeru wywołanego, daty, godziny rozpoczęcia połączenia oraz czasu jego 
trwania i kosztu.  

11. Raport, o którym mowa w ust. 10, będzie przekazywany Zamawiającemu wraz z 
fakturą VAT. 

12. Wykonawca będzie dokonywał rozliczenia kosztów świadczonych usług w 
okresie rozliczeniowym równym 1 (jednemu) miesiącowi kalendarzowemu przy 
zachowaniu zasady, że początkiem okresu rozliczeniowego jest pierwszy dzień 
danego miesiąca, który liczony będzie od daty faktycznego rozpoczęcia 
świadczenia usług.  

13. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na 
fakturze VAT.  

14. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego, kwotą 
wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 

15. Ceny podane przez Wykonawcę nie ulegną podwyższeniu przez cały okres 
trwania umowy. Jedynie w przypadku zmian przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, umowa będzie 
odpowiednio zmieniona w zakresie dotyczącym kwoty podatku.  

16. Zamawiający przewiduje w okresie 2 lat od udzielenia zamówienia możliwość 
udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, na 
zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. 

17. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 852-04-
09-053. 

18. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP …………... 
 

§ 5 
 

1. W przypadku nienależytego wykonywania umowy, stronom przysługuje prawo do 
odszkodowania w postaci kar umownych w następujących wypadkach:  
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu świadczenia usług w stosunku do 
terminu wskazanego w § 2  ust. 1 Umowy: 

– 2.000 zł brutto za każde łącze ISDN PRA 30B+D, 
– 100 zł brutto za każdy numer abonamentowy (inny niż łącze ISDN PRA 

30B+D);  
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 20 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 5. 
c) za każdą godzinę w opóźnieniu w usunięciu awarii: 
–   200 zł brutto za każde łącze ISDN PRA 30B+D, którego dotyczy awaria, a 

przypadku gdy usunięcie awarii przedłuży się ponad 48 godzin – 500 zł brutto 
za każdy numer abonamentowy, którego dotyczy awaria, 

 – 10 zł brutto za każdy numer abonamentowy (inny niż łącze ISDN PRA 
30B+D), którego dotyczy awaria, a w przypadku gdy usunięcie awarii przedłuży 
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się ponad 48 godzin – 50 zł brutto za każdy numer abonamentowy, którego 
dotyczy awaria. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od 
umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20 % wartości umowy 
brutto określonej w § 4 ust. 5 z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych płatnych w ciągu 
7 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy noty obciążeniowej. 

2. Zamawiającemu przysługuje, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, prawo do odstąpienia od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym ze skutkiem na 
dzień doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy  w 
szczególności, jeżeli Wykonawca:  
a) nie rozpoczął świadczenia usług w terminie wskazanym w § 2 ust.2; 
b) zaniecha świadczenia usług;  
c) nie wykonuje usług zgodnie z warunkami umowy, lub w rażący sposób 

zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności dotyczące usuwania awarii;  
d) zostanie skreślony z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych;  

4. Strony zastrzegają, iż w wypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, przysługuje im prawo do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 
§ 6 

 
1. Zamawiający wyznacza następujące osoby odpowiedzialne za realizację 

przedmiotu niniejszej umowy: 

- Marek Maćkowiak, tel. 91 44 03 574 (500), email: mmackowiak@ums.gov.pl, 

- Sławomir Głowacki, tel. 91 44 03 361, 609027154 email: sglowacki@ums.gov.pl, 
- Robert Tomaszewski, tel. 91 44 03 417 email rtomaszewsk@ums.gov.pl . 

2. Wykonawca wyznacza następującą osobę odpowiedzialne za realizację 
przedmiotu niniejszej umowy  zgodnie z § 3 ust. 4 

 
 - 

……………………………………………………………………………………………… 
 
3. Zmiana osób, o których mowa powyżej nie stanowi zmiany Umowy, wymagającej 

sporządzenia pisemnego aneksu do niej. 
 

§ 7 
 

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

2. Strony dopuszczają zmianę terminu spełnienia świadczenia, o którym mowa w § 1 
 jak również zmianę terminu początkowego świadczenia usług, o którym mowa w 
§ 2 w przypadku wystąpienia obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy 
okoliczności uniemożliwiających mu terminowe wykonanie umowy w tym 
zakresie, a w szczególności w przypadku niemożności ukończenia procedury 
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związanej z udzieleniem zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów. 
Nowe terminy zostaną ustalone z uwzględnieniem czasu trwania okoliczności, 
które stanowiły przeszkodę w dotrzymaniu terminów, o których mowa powyżej. 
Powyższa zmiana terminu nie będzie powodowała naliczania Wykonawcy kar 
umownych. 

§ 8 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Prawo 
zamówień publicznych, przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisy 
Kodeksu cywilnego.  

§ 9 
 

Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla Zamawiającego. 

§ 10 
 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron. 
 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 

 
1. Opis Przedmiotu Zamówienia, 
2. Oferta Wykonawcy, 
3. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, 
4. Cennik Wykonawcy dla grupy odbiorców usług, do której kwalifikuje się 

Zamawiający . 
 
    ZAMAWIAJ ĄCY:           WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 8.2  do SIWZ  

 
 
Wzór Umowy  - cz ęść II  telefonia komórkowa    
 
 
 

UMOWA nr EŁ-262/27/……..../13 
(postępowanie PO-370/ZZP-3/50/13) 

 
W dniu ……………………. r. w Szczecinie, pomiędzy Skarbem Pa ństwa – Urz ędem 
Morskim w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczec in , 
reprezentowanym przez: 
Andrzeja Borowca - Dyrektora 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
firmą pod nazwą „…………” z siedzibą w ………, adres: ul. …………………            
……., …-………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………….., 
………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
.. … .. …. …. …, NIP: ……………………….., wysokość kapitału zakładowego: 
……………….. PLN,  
wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego, reprezentowanym przez: 
…………………………………. 
zwaną  dalej "Wykonawcą", 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

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

147 szt. nowych telefonów komórkowych (wraz z akcesoriami) oraz 6 szt. nowych 
modemów do pakietowej transmisji danych (bezprzewodowego Internetu)  na 
rzecz Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

2. Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią, ofertą z 
dnia ………………. (załącznik nr 2  do umowy) oraz opisem przedmiotu 
zamówienia  (załącznik nr 1  do umowy). 

 
§ 2 

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

umową. 
2. Usługą objętych będzie 206 numerów telefonii komórkowej. Realizacja usługi 

nastąpi w ramach 4 rodzajów abonamentów (od A do D) dla 3 typów usług 
opisanych poniżej oraz w załączniku nr 1  do umowy: 

 
 a) usługi głosowe: 

- abonament A – 142 numery; 
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- abonament B – 5 numerów; 
  

b) usługi w zakresie pakietowej transmisji danych  – bezprzewodowy Internet: 
- abonament C  - dla  minimum 4 GB wysłanych i odebranych miesięcznie 
danych - 36 numerów, 

 
c) usługi pakietowej transmisji danych w technologiach GPRS i SMS: 
- abonament D - dla kart SIM pracujących w technologiach GPRS i SMS; w 
ramach abonamentu: do 5.000 kB wysłanych i odebranych miesięcznie 
danych oraz 100 SMS-ów - 23 numery. 
 

3. Zamawiający zachowuje dotychczas używane numery telefonów, a Wykonawca 
zapewnia zachowanie ciągłości świadczenia usług telefonii komórkowej bez 
przerwy na przełączenie numerów telefonicznych do nowego operatora. 
Przeniesienie na nowe karty SIM dotychczasowych 206 sztuk numerów 
telefonicznych nastąpi zgodnie z przepisami Ustawy Prawo telekomunikacyjne 
oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie 
warunków korzystania z uprawnień publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 
249 poz.1670). 

4. W przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawcę, strony zawierać będą, 
indywidualne umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 
poszczególnych numerów telefonicznych, zgodnie z art. 56 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne. Umowy indywidualne nie mogą zawierać postanowień 
sprzecznych z warunkami niniejszej umowy. 

5. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych i cennik usług 
telekomunikacyjnych wydane przez Wykonawcę zgodnie z art. 59 - 61 ustawy 
Prawo telekomunikacyjne, stanowią załącznik nr 3  do umowy i wiążą strony 
jedynie w takim zakresie jaki nie został uregulowany w samej umowie i nie jest z 
nią sprzeczny. 

 
§ 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 najpóźniej do 14 dni od daty 
podpisania umowy przez dostarczenie ich przez Wykonawcę do Urzędu 
Morskiego w Szczecinie, Kapitanat Portu Szczecin, Wydział Elektroniki i 
Łączności, ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin, pok. 2 lub 3.  

2. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące modele aparatów 

telefonicznych  oraz modemy do transmisji danych: 
a. Telefon  Typ 1  – 1 szt. 
b. Telefon Typ 2  – 4 szt. 
c. Telefon Typ 3  – 82 szt. 
d. Telefon Typ 4   -  60 szt. 
e. Modem   - 6 szt. 

4. Odbiór aparatów telefonicznych zostanie potwierdzony pisemnym protokołem 
odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron. 
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5. Gwarancja na telefony GSM i modemy udzielona zostanie na okres 24 miesięcy 
od daty zakupu na zasadach określonych przez producenta w karcie 
gwarancyjnej. 

6. Maksymalny okres naprawy gwarancyjnej telefonu komórkowego i modemu do 
transmisji danych 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 02.01.2014 r. do 
dnia 01.01.2016 r.  

2. Strony wyznaczają termin aktywacji usług od godz. 0:00 dnia 02 stycznia 2014 r.  
 

§ 5 
 

1. Z ramienia Zamawiającego za realizacje umowy będzie odpowiadać: Sławomir 
Głowacki – Naczelnik Wydziału Elektroniki i Łączności, tel. 91 4403 361. 

2. Z ramienia Wykonawcy za realizacje umowy będzie odpowiadać 
………………………………………………………………………………………………… 
3. Zmiana osób, o których mowa powyżej nie stanowi zmiany Umowy, wymagającej 

sporządzenia pisemnego aneksu do niej. 
 

§ 6 
 

1. Strony ustalają, że za realizację usług objętych umową Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie, ustalone na podstawie cen jednostkowych 
wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2  do 
niniejszej umowy oraz na podstawie cenników świadczenia usług wykonawcy 
stanowiących załącznik nr 3  do Umowy. 

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

a) usługi głosowe (147 numerów): 
Abonament A (dla 142 szt. numerów) – …………..zł brutto miesięcznie za 
każdy numer (słownie: ……………………………………………………………...), 
Abonament B (dla 5 szt. numerów)– …………..zł brutto miesięcznie za każdy 
numer (słownie ………………………………………………………………………), 

 
b) usługi w zakresie pakietowej transmisji danych  (36 numerów) – 
bezprzewodowy Internet: 
Abonament C – ……. zł brutto miesięcznie za  każdy numer (słownie 
…………………………………………………………………………………………), 
c) usługi w zakresie pakietowej transmisji danych - GPRS i SMS (23 numery)  
– taryfy telemetryczne: 
Abonament D – ……………zł brutto miesięcznie za każdy numer (słownie 
……………………………………………………………………………………….). 

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

numerem IP: 
a) dla usług pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy Internet w 
wysokości ……….  zł brutto miesięcznie za każdy numer, 
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b) dla usług pakietowej transmisji danych - technologia GPRS i SMS w 
wysokości …………….. zł brutto miesięcznie za każdy numer.  

 
4. Wartość zamówienia ustala się na kwotę: 

………….. zł netto + 23 %VAT = ………….zł brutto /słownie: …………….. zł brutto/. 
5. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 ustalone są na okres obowiązywania 

niniejszej umowy i nie mogą ulec zwiększeniu z wyłączeniem § 6 ust. 13 Umowy. 
6. Za świadczenie usług, o których mowa w § 2 ust. 2, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie miesięczne płatne z dołu, obliczane według faktycznie 
zrealizowanych usług i cen jednostkowych określonych w Ofercie Wykonawcy. 
Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za abonament płatne jest z góry.  

7. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania w całości 
kwoty określonej w § 6 ust. 4 w okresie obowiązywania umowy.   

8. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający w ramach zamówienia 
uzupełniającego ma prawo zawierać umowy na kolejne aktywacje numerów oraz 
zamawiać sprzęt na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

9. Opłaty za usługi telekomunikacyjne inne niż wskazane w Opisie przedmiotu 
zamówienia w Części II – telefonia komórkowa (załącznik nr 1 do umowy) i 
ofercie Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy) będą taryfikowane zgodnie z 
ogólnodostępnym cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy 
dla klientów biznesowych. 

10. Zapłata za wykonane usługi następować będzie po zakończeniu każdego 
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 przedłużony o czas opóźnienia. 11 Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczać trzy faktury, oddzielnie dla każdego rodzaju usług 
opisanych w § 2 ust. 2. 

12. Płatność za aparaty telefoniczne, modemy oraz akcesoria  zostanie uregulowana 
na podstawie faktury VAT za dostarczony sprzęt. 

13. 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 
sglowacki@ums.gov.pl i spiotrowicz@ums.gov.pl  lub udostępnienie na stronie 
www Operatora zabezpieczone kluczem dostępu.  Ustala się okres rozliczeniowy 
na jeden miesiąc, liczony od pierwszego dnia do ostatniego dnia każdego 
miesiąca, za wyjątkiem pierwszego okresu rozliczeniowego który liczony będzie 
od daty faktycznego rozpoczęcia świadczenia usług. 

14. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego, kwotą 
wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dn. 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym 
podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i 
usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i 
usług (Dz. U. nr 68 poz.360). 

15. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego. Zmiana umowy jest możliwa w razie zmiany w 
przepisach prawa podatkowego, które dotyczą świadczenia usług lub 
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dokonywania dostaw stanowiących przedmiot umowy, w szczególności zmian w 
zakresie ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów 
wykonawczych do niej lub aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy 
wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany umowy jest wystąpienie w okresie 
obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach prawa podatkowego, która 
wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze stron umowy powodując 
zmniejszenie, zwiększenie, likwidację lub powstanie obowiązków podatkowych. 
Zmiana umowy jest dopuszczalna jeżeli odzwierciedla zmiany w przepisach 
prawa podatkowego. 

14. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 852-04-
09-053. 

15. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 
………………………………………………………….. 

 
§ 7 

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

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy 
brutto określonej w § 6 ust. 4. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umowy 
brutto określonej w § 6 ust. 4. z zastrzeżeniem treści § 8 umowy.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdą rozpoczętą godzinę 
przerwy w świadczeniu usług objętych niniejsza umową w wysokości 10,00 zł 
brutto dla każdego numeru, którego przerwa dotyczyła. Przerwa w świadczeniu 
usług objętych niniejszą umową zostanie potwierdzona przez Wykonawcę na 
podstawie złożonego 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. Kara umowna z tytułu przerwy w świadczeniu usług 
objętych niniejszą umową nie będzie naliczana w przypadku wystąpienia 
działania „siły wyższej”, wystąpienia okoliczności niezawinionych przez 
Wykonawcę lub takich na które Wykonawca nie ma wpływu. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w uruchomieniu 
aktywacji każdej karty SIM w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki 
licząc od terminu wyznaczonego w § 4 ust. 1. umowy. 

5. W przypadku niedostarczenia aparatów telefonicznych, modemów i akcesoriów w 
terminie określonym w § 3 ust.1 oraz przekroczenia terminu naprawy 
gwarancyjnej określonego w § 3 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do 
każdego aparatu telefonicznego,  modemu i akcesorium. 

6. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy noty 
obciążeniowej. 

7. 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, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
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publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
 

§ 9 
 

Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
może zażądać zamówień uzupełniających, maksymalnie dla 31 sztuk nowych 
aktywacji numerów abonamentowych dla usług opisanych w SIWZ. 
 

§ 10 
 

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

2. Strony dopuszczają zmianę terminu spełnienia świadczenia, o którym mowa w § 1 
 jak również zmianę terminu początkowego świadczenia usług, o którym mowa w 
§ 4 w przypadku wystąpienia obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy 
okoliczności uniemożliwiających mu terminowe wykonanie umowy w tym 
zakresie, a w szczególności w przypadku niemożności ukończenia procedury 
związanej z udzieleniem zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów. 
Nowe terminy zostaną ustalone z uwzględnieniem czasu trwania okoliczności, 
które stanowiły przeszkodę w dotrzymaniu terminów, o których mowa powyżej. 
Powyższa zmiana terminu nie będzie powodowała naliczania Wykonawcy kar 
umownych. 

 
§ 11 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Prawo 
zamówień publicznych, przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisy 
Kodeksu cywilnego.  

§ 12 
 

Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla Zamawiającego. 

§ 13 
 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron. 
 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 3 – Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych i cennik usług 
Telekomunikacyjnych. 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:       WYKONAWCA:  
 
 


