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Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na:

Usługi telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem
numerów oraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów
komórkowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Znak sprawy: ZA/U/PN/024/13

Łódź, dnia 25 marca 2013 r.
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Dane ogólne
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do
składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93 z późn. zm.).
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do
składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie
przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich, którzy
pobrali SIWZ.
4. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Przy udzielaniu wyjaśnień Zamawiający będzie stosował procedury opisane w art. 38
ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
a) “WFOŚiGW w Łodzi” lub “Zamawiający” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
b) “Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
c) “SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
d) “PZP”, “Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
e) “Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot
został w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale III SIWZ.
f) ”Wykonawca” – osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła
ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawarła z Zamawiającym umowę w sprawie
wykonania Zamówienia.
Zawartość SIWZ:
I.
Informacje o Zamawiającym.
II.
Tryb udzielenia zamówienia.
III.
Przedmiot zamówienia.
IV.
Termin i miejsce wykonania zamówienia.
V.
Warunki udziału w postępowaniu.
VI.
Wadium.
VII. Kontakt z Zamawiającym.
VIII. Termin związania ofertą.
IX.
Forma oferty i procedura składania ofert.
X.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
XI.
Opis sposobu obliczania ceny
XII. Kryteria i sposób oceny ofert
XIII. Ogłoszenie wyników przetargu i zawarcie umowy.
XIV. Środki ochrony prawnej.
XV.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1: wzór formularza oferty.
2. Załącznik nr 2: wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
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3. Załącznik nr 3: wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
4. Załącznik nr 4: wzór oświadczenia o posiadaniu atestów i homologacji oferowanych
urządzeń.
5. Załącznik nr 5: wzór umowy.
Rozdział I - Informacje o Zamawiającym
1. NIP: 7272755012
2. REGON: 100804793
3. Dokładny adres do korespondencji:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
4.
5.
6.
7.

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (42) 639 51 21
Adres internetowy Zamawiającego: www.wfosigw.lodz.pl
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zamowienia@wfosigw.lodz.pl
Znak Postępowania: ZA/U/PN/024/13.

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Rozdział II - Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
szacunkowej poniżej progu określonego w art. 11 ust 8 PZP.
Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP.
Zamawiający nie przewiduje:
- żądania wpłaty wadium,
- żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
- zawarcia umowy ramowej,
- składania ofert wariantowych,
- rozliczeń w walutach obcych,
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
- aukcji elektronicznej.

o

wartości

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej
niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówień (PZP art. 67 ust.1 pkt 6).
Rozdział III - Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem

zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz
z przeniesieniem numerów oraz dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych
(w nienaruszonym opakowaniu) dla WFOŚiGW w Łodzi.
Opis przedmiotu zamówienia wg CPV:
64212000-5 usługi telefonii komórkowej,
32250000-0 telefony komórkowe,
31712112-8 karty SIM
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
I. Wielkość zamówienia:
1.
Ilość aktywnych kart SIM: 33 szt. z abonamentami w 3 grupach:
a)
taryfa A: 1 szt. karty SIM z abonamentem „I”,*
b) taryfa B: 8 szt. kart SIM z abonamentem „II”,**
c)
taryfa C: 24 szt. kart SIM z abonamentem "III"***,
2.
Ilość telefonów komórkowych łącznie 33 szt. w 4 kategoriach:
a)
telefon klasy "A"**** - 1 szt.,
b) telefon klasy "B"**** - 2 szt.,
c)
telefon klasy "C"**** - 8 szt.,
d) telefon klasy "D"**** - 22 szt.
*** *** **** -

abonament zawierający pakiet wiadomości SMS w ilości 500 szt. w pojedynczym okresie rozliczeniowym,
abonament zawierający nieograniczony limit usług do wszystkich sieci,
wielkość abonamentu wyrażona w wysokości pakietu kwotowego o wartości min. 50,00 zł netto
przeznaczonego na realizacje wszelkich dostępnych w danym abonamencie usług w pojedynczym okresie
rozliczeniowym,
charakterystyka klas aparatów telefonicznych znajduje się w dalszej części Opisu przedmiotu zamówienia,

II. Wymagania Zamawiającego:
1. Wykonawca zapewni bezpłatne przeniesienie numerów obecnie użytkowanych
przez Zamawiającego w terminie zapewniającym ciągłość usług oraz zgodnie
z regulacjami obowiązującymi u dotychczasowego operatora świadczącego
usługi telefonii komórkowej dla Zamawiającego.
2. Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji aktualnie użytkowanych przez
Zamawiającego numerów na zasadach ogólnie obowiązujących w tym zakresie
przepisów i stosowanych przez Wykonawcę taryf, ze zmianami wynikającymi
z SIWZ.
3. Cena zakupu aparatów telefonicznych będzie ceną wynikającą z oferty, nie
wyższą jednak od aktualnej ceny promocyjnej (ogólnodostępnej w ofercie
publicznej Wykonawcy np. na portalu internetowym) obowiązującej na dzień
składania ofert.
4. Łączne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy w ramach zawartej umowy
zostanie zapisane w akcie umowy po wyborze Wykonawcy i będzie stanowiło
kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która
zostanie podana przed otwarciem ofert.
5. Okres obowiązywania umowy wynosi 24 miesiące, rozumiane jako 24 pełne okresy
rozliczeniowe za świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Wykonawcy.
6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 – miesięcznej rękojmi na aparaty
telefoniczne i akcesoria, a w przypadku awarii telefonu udostępni
Zamawiającemu, na czas naprawy lub wymiany zastępczy telefon komórkowy o
parametrach odpowiadających parametrom użytkowym towaru oddanego do
naprawy. Oferowany sprzęt i urządzenia objęte będą gwarancją producenta.
7. Usługi będą świadczone 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
8. Wykonawca będzie dostarczał miesięczne, bezpłatne wykazy rozmów oraz
pozostałych usług świadczonych na rzecz Zamawiającego (tzw. bilingi). Bilingi
dostarczane będą nie później niż wystawiane za dany miesiąc faktury VAT w
formie szczegółowego bilingu w formie elektronicznej (dostęp do aplikacji)
przesyłanego na podany w umowie przez Zamawiającego adres e-mail.
9. Wykonawca wyznaczy opiekuna technicznego i handlowego dostępnego
w godzinach pracy Zamawiającego, w celu zapewnienia bieżącej obsługi
zamówienia drogą e-mailową i telefoniczną oraz informacji o ewentualnych
możliwościach zmian powodujących optymalizację kosztów połączeń, jak również
wprowadzania dodatkowych usług operatora.
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10. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na aparaty telefoniczne i akcesoria oraz
wszystkie świadczone usługi przez okres trwania umowy.
11. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu telefonicznego (Call
Center) przez 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu, w całym okresie trwania
umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany aparatów na fabrycznie nowe
dla 5 wybranych numerów po 12 miesiącach na warunkach promocyjnych
obowiązujących w dniu zamiany, w cenie nie wyższej jednak od ceny
promocyjnej ogólnodostępnej w ofercie publicznej Wykonawcy np. na portalu
internetowym.
III. Wymagania szczegółowe
1. Zamawiający wymaga, aby dla każdej aktywnej karty SIM zakupionej w ramach
niniejszego postępowania (tj. dla 33 kart wskazanych przez Zamawiającego,
których wykaz w postaci numerów telefonicznych zostanie przygotowany jako
załącznik do umowy), obowiązywał abonament miesięczny, który w całości
będzie wykorzystany na rozmowy krajowe, sms-y, mms-y i inne usługi dostępne
w abonamencie zgodnie z planem taryfowym Operatora.
2. Wykonawca zapewni dostęp do Internetu - koszt abonamentu powinien objąć
usługę nieograniczonego dostępu do internetu w technologiach GPRS/EDGE/
/UMTS/HSDPA lub nowszych, a usługa będzie dostępna w ramach
podstawowego abonamentu za świadczone usługi telekomunikacyjne. Taryfy „B”
i „C” zawierają pakiety danych wliczone w abonament w następujących
wielkościach i ilościach:
a. 7 pakietów co najmniej 2,5 GB;
b. 22 pakietów co najmniej 500 MB.
3. Cena za aktywację numerów (kart SIM) nie może być wyższa niż 1 zł (netto).
4. Połączenia głosowe: Wykonawca zapewni transmisję głosu w sieci komórkowej
w tym połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych, połączenia krajowe,
międzynarodowe.
5. Wykonawca zapewni pełną dostępność transmisji głosu i danych bez względu na
porę dnia. Zaoferowany poziom sygnału ma być wystarczający do nawiązania
sesji łączności głosowej oraz przesyłania danych „z” i „do” użytkowanych przez
Zamawiającego urządzeń.
6. Wykonawca zapewni możliwość przesyłania wiadomości typu SMS i MMS.
7. Wykonawca zapewni naliczanie sekundowe od pierwszej do ostatniej sekundy
każdego połączenia w sieci krajowej.
8. Wykonawca w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej dotyczącej taryfy
zaoferowanej dla każdego numeru zapewni Zamawiającemu:
a. bezpłatne włączenie usługi roamingu,
b. bezpłatne przeniesienie niewykorzystanej kwoty na następny okres
rozliczeniowy i kumulowanie w okresach nie krótszych niż 6 m-cy, pula
nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym będzie w następnym
okresie wykorzystana jako pierwsza (indywidualnie dla każdego numeru),
c. bezpłatne informowanie o wykorzystaniu przez każdego użytkownika
Zamawiającego ustalonego limitu oraz należnościach powstałych po
przekroczenia limitu przy użyciu systemu komunikatów SMS,
d. bezpłatny pakiet aktywnych usług tj. oczekiwanie na połączenie,
dokonanie połączeń, zawieszenie połączeń,
e. bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi,
f. bezpłatną wymiana wadliwej karty SIM,
g. bezpłatne inicjowanie połączeń telefonicznych,
h. bezpłatne świadczenie usługi poczty głosowej w sieci krajowej,
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i.

bezpłatne świadczenie usługi ukrywania przez użytkownika identyfikacji
numeru,
j. stworzenie bezpłatnej wewnętrznej sieci z pulą nie mniej niż 10 000
minut/mc dla każdego numeru do wykorzystania pomiędzy wszystkimi
aktywowanymi numerami telefonicznymi, w tym nowo dostarczonymi, a
także
pomiędzy
nowo
aktywowanymi
numerami
i numerami
przeniesionymi przez Zamawiającego do sieci Wykonawcy, w czasie
trwania umowy, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Usługa poczty głosowej musi zapewnić realizację następujących funkcjonalności:
a. możliwość powiadamiania o nowych wiadomościach pozostawionych
w poczcie głosowej poprzez:
- powiadamianie SMS-em,
- powiadamianie przez oddzwonienie,
b. możliwość zarejestrowania próby połączeń od osób, które próbowały się
dodzwonić, ale nie pozostawiły wiadomości. Po włączeniu telefonu poczta
głosowa powinna przekazać informację, kto i kiedy dzwonił,
c. możliwość ustawienia własnego powitania.
10. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość dowolnego włączania
i wyłączania usług dodatkowych, będących w ofercie Wykonawcy dla
wskazanych przez Zamawiającego kart SIM po cenach zgodnych z cennikiem
operatorskim Wykonawcy dla klientów biznesowych, zgodnie z obowiązującymi
u danego operatora procedurami w tym zakresie.
11. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość włączania dodatkowych kart
SIM (aktywacji) zakupionych w trakcie trwania umowy do istniejącej usługi sieci
firmowej oraz zapewni objęcie ww. aktywacji pakietem usług objętych tym
zamówieniem.
IV. Szczegółowe wymagania w zakresie komórkowych aparatów telefonicznych:
1. Dostarczone komórkowe aparaty telefoniczne będą fabrycznie nowe, telefony
będą wyposażone w standardowe akcesoria oferowane w komplecie z telefonem
przez producenta oraz będą wyposażone w karty SIM.
2. Wykonawca wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych dostarczy
pisemne gwarancje jakości. Okresy gwarancji będą zgodne z podanymi
w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem: dla aparatów telefonicznych klasy „A”
nie krócej niż 12 miesięcy, dla pozostałych aparatów telefonicznych nie krócej
niż 24 miesiące.
3. Zamawiający wymaga, aby naprawy gwarancyjne uszkodzonych komórkowych
aparatów telefonicznych były realizowane przez producenta lub wyznaczony
przez niego autoryzowany serwis.
4. Oferowane przez Wykonawcę komórkowe aparaty telefoniczne będą podzielone
na następujące grupy:
a. telefon klasy "A"
b. telefon klasy "B"
c. telefon klasy "C"
d. telefon klasy "D"
Grupa telefon klasy "A"
Wymiary i waga






Wysokość: nie więcej niż 124 mm
Szerokość: nie więcej niż 59 mm
Grubość: nie więcej niż 8 mm
Masa własna: nie więcej niż 115 g

Procesor

Energooszczędny i wydajny układ dwurdzeniowy taktowany minimum 1,3 GHz

System operacyjny

Zainstalowane oprogramowanie zarządzające smartfonem tworzące środowisko
uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
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Pamięć




RAM: nie mniej niż 1 GB
wewnętrzna: nie mniej niż 16 GB

Transmisja/komunikacja






GSM 850/900/1800/1900
CDMA 850/1900
Bluetooth v4.0
WiFi 802.11 a/b/g/n

Wyświetlacz

Kamery

Zasilanie

Ekran dotykowy, pojemnościowy Multi – Touch IPS TFT o przekątnej nie
mniejszej niż 4” i nie większej niż 4,5”.
Rozdzielczość nie mniej niż 640 x 1136
Liczba kolorów: 16 milionów




Kamera do zdjęć: rozdzielczość nie mniej niż 8 Mpix
Kamera do wideo rozmów: nie mniej niż 1,2 Mpix
Flesz

Bateria o pojemności nie mniej niż 1400 mAh

Wejścia/wyjścia






USB: wersja 2.0
gniazdo słuchawek stereo mini jack 3,5 mm
wbudowany głośnik
mikrofon

Czujniki







Akcelerometr
żyroskop
czujnik oświetlenia
GPS
kompas cyfrowy

Wideo

Obsługiwane formaty wideo: wideo H.264 do 1080p, 30 klatek na sekundę, High
Profile, poziom 4.1, z dźwiękiem AAC-LC do 160 kb/s, dźwięk stereofoniczny 48
kHz w formatach .m4v, .mp4 i .mov; wideo MPEG-4 do 2,5 Mb/s, 640 na 480
pikseli, 30 klatek na sekundę, Simple Profile z dźwiękiem AAC-LC do 160 kb/s na
kanał, 48 kHz, dźwięk stereofoniczny w formatach .m4v, .mp4 i .mov; Motion
JPEG (M-JPEG) do 35 Mb/s, 1280x720 pikseli, 30 klatek na sekundę, dźwięk w
formacie ulaw, dźwięk stereo PCM w formacie .avi

Audio



Obsługiwane formaty audio: AAC (od 8 do 320 kb/s), Protected AAC ,
HE-AAC, MP3 (od 8 do 320 kb/s), MP3 VBR, Audible (formaty 2, 3 i
4, Audible Enhanced Audio, AAX i AAX+), AIFF i WAV

Oprogramowanie











Przeglądarka internetowa
program nawigacyjny
obsługa poczty e-mail
przeglądarka zdjęć i wideo
kalendarz
kontakty
terminarz
pisanie i czytanie notatek
odtwarzanie muzyki

Wyposażenie dodatkowe




Kabel USB
słuchawki

Inne funkcje




Dyktafon
Alarm wibracyjny






Wysokość: nie więcej niż 152 mm
Szerokość: nie więcej niż 81 mm
Grubość: nie więcej niż 9,5 mm
Masa własna: nie więcej niż 190 g

Grupa telefon klasy "B"
Wymiary i waga

Procesor

Energooszczędny i wydajny układ czterordzeniowy taktowany minimum 1,6 GHz

System operacyjny

Zainstalowane oprogramowanie zarządzające smartfonem tworzące środowisko
uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

Pamięć





RAM: nie mniej niż 2 GB
wewnętrzna: nie mniej niż 16 GB
czytnik kart pamięci : microSD

Transmisja/komunikacja







GSM 850/900/1800/1900
UMTS 850/900/1900/2100
LTE
Bluetooth v4.0
WiFi 802.11 a/b/g/n
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Ekran dotykowy, pojemnościowy Multi – Touch o przekątnej nie mniejszej niż
5,5” i nie większej niż 6”.
Rozdzielczość nie mniej niż 720 x 1280
Liczba kolorów: 16 milionów




Kamera do zdjęć: rozdzielczość nie mniej niż 8 Mpix
Kamera do wideo rozmów: nie mniej niż 1,9 Mpix
Flesz

Bateria o pojemności nie mniej niż 3100 mAh

Wejścia/wyjścia







USB: wersja 2.0
gniazdo słuchawek stereo mini jack 3,5 mm
wbudowany głośnik
mikrofon
wyjście TV

Czujniki






Akcelerometr
czujnik oświetlenia
GPS
kompas cyfrowy

Multimedia




Muzyka : MP3, AAC+, WMA,AMR,WAV
Video : MPEG4, H.263, ASF, WMV

Oprogramowanie











Przeglądarka internetowa
program nawigacyjny
obsługa poczty e-mail
przeglądarka zdjęć i wideo
kalendarz
kontakty
terminarz
pisanie i czytanie notatek
odtwarzanie muzyki

Wyposażenie dodatkowe




Kabel USB
słuchawki

Inne funkcje






Dyktafon
Alarm wibracyjny
Router sieciowy
DLNA






Wysokość: nie więcej niż 137 mm
Szerokość: nie więcej niż 71 mm
Grubość: nie więcej niż 9 mm
Masa własna: nie więcej niż 140 g

Grupa telefon klasy "C"
Wymiary i waga

Procesor

Energooszczędny i wydajny układ czterordzeniowy taktowany minimum 1,4 GHz

System operacyjny

Zainstalowane oprogramowanie zarządzające smartfonem tworzące środowisko
uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

Pamięć





RAM: nie mniej niż 1 GB
wewnętrzna: nie mniej niż 16 GB
czytnik kart pamięci : microSD

Transmisja/komunikacja







GSM 850/900/1800/1900
UMTS 850/900/1900/2100
LTE
Bluetooth v4.0
WiFi 802.11 a/b/g/n

Wyświetlacz

Kamery

Zasilanie
Wejścia/wyjścia

Ekran dotykowy, pojemnościowy Multi – Touch o przekątnej nie mniejszej niż
4,8” i nie większej niż 5”.
Rozdzielczość nie mniej niż 720 x 1280
Liczba kolorów: 16 milionów




Kamera do zdjęć: rozdzielczość nie mniej niż 8 Mpix
2ga kamera do wideo rozmów
Flesz

Bateria o pojemności nie mniej niż 2100 mAh





USB: wersja 2.0
gniazdo słuchawek stereo mini jack 3,5 mm
wbudowany głośnik
mikrofon
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wyjście TV

Czujniki






Akcelerometr
czujnik oświetlenia
GPS
kompas cyfrowy

Multimedia




Muzyka : MP3, AAC+, WMA,AMR
Video : MPEG4, H.263, DivX, ASF, WMV

Oprogramowanie











Przeglądarka internetowa
program nawigacyjny
obsługa poczty e-mail
przeglądarka zdjęć i wideo
kalendarz
kontakty
terminarz
pisanie i czytanie notatek
odtwarzanie muzyki

Wyposażenie dodatkowe




Kabel USB
słuchawki

Inne funkcje






Dyktafon
Alarm wibracyjny
Router sieciowy
DLNA






Wysokość: nie więcej niż 126 mm
Szerokość: nie więcej niż 67 mm
Grubość: nie więcej niż 8,5 mm
Masa własna: nie więcej niż 120 g

Grupa telefon klasy "D"
Wymiary i waga

Procesor

Energooszczędny i wydajny układ dwurdzeniowy taktowany minimum 1,2 GHz

System operacyjny

Zainstalowane oprogramowanie zarządzające smartfonem tworzące środowisko
uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

Pamięć





RAM: nie mniej niż 1 GB
wewnętrzna: nie mniej niż 16 GB
czytnik kart pamięci : microSD

Transmisja/komunikacja






GSM 850/900/1800/1900
UMTS 900/1900/2100
Bluetooth v4.0
WiFi 802.11 a/b/g/n

Wyświetlacz

Kamery

Zasilanie

Ekran dotykowy, pojemnościowy Multi – Touch o przekątnej nie mniejszej niż
4,27” i nie większej niż 5”.
Rozdzielczość nie mniej niż 480 x 800
Liczba kolorów: 16 milionów




Kamera do zdjęć: rozdzielczość nie mniej niż 8 Mpix
2ga kamera do wideo rozmów
Flesz

Bateria o pojemności nie mniej niż 1650 mAh

Wejścia/wyjścia







USB: wersja 2.0
gniazdo słuchawek stereo mini jack 3,5 mm
wbudowany głośnik
mikrofon
wyjście TV

Czujniki






Akcelerometr
czujnik oświetlenia
GPS
kompas cyfrowy

Multimedia




Muzyka : MP3, AAC+, WMA,AMR,WAV
Video : MPEG4, H.263, DivX, ASF, WMV

Oprogramowanie








Przeglądarka internetowa
program nawigacyjny
obsługa poczty e-mail
przeglądarka zdjęć i wideo
kalendarz
kontakty
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terminarz
pisanie i czytanie notatek
odtwarzanie muzyki

Wyposażenie dodatkowe




Kabel USB
słuchawki

Inne funkcje






Dyktafon
Alarm wibracyjny
Router sieciowy
DLNA

Lp.

Wymagane akcesoria do telefonów

1

Akcesoria zawarte w zestawie przez producenta min: bateria, ładowarka sieciowa (230V),
zestaw słuchawkowy, instrukcja w j. polskim,
Kabel umożliwiający wymianę danych między telefonem a komputerem
Kompatybilna z urządzeniem karta pamięci min 8GB (nie dotyczy grupy „A”)
Ładowarka samochodowa (12V)

2
3
4

Rozdział IV - Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Data aktywacji usług telefonii komórkowej - 13.06.2013 r.
2. Dostawa fabrycznie nowych aparatów telefonicznych wraz z kompatybilnymi do nich
kartami SIM oraz w pełni kompatybilnym wyposażeniem do zamawianego urządzenia
powinna nastąpić w terminie nie później niż 3 dni robocze przed aktywacją usług,
o której mowa w pkt 1.
3. Usługi telefonii komórkowej realizowane będą w okresie 24 miesięcy od dnia aktywacji
usług, o której mowa w pkt 1.
4. Miejsce dostawy telefonów: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź.
Rozdział V - Warunki udziału w postępowaniu
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny tych warunków
oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma obowiązek dostarczyć Wykonawca
w celu potwierdzenia ich spełniania.
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy ,
którzy spełniają warunki dotyczące :
1.1 posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Dokumenty lub oświadczenia jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP:
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2.1 Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 PZP – sporządzone na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2.2 Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
o którym mowa w art.10 ust.1 i art.11 ustawy z dnia 16 lipca Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm)
3. Dokumenty lub oświadczenia jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 PZP:
3.1 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie art.24 ust.1 PZP – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ.
3.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 PZP,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b PZP,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia
wymienionego powyżej w pkt.3.1) (zał.nr 3 do SIWZ), jak również odnoszącego się do
tego oświadczenia dokumentu wskazanego powyżej w pkt.3.2) (aktualnego odpisu
z właściwego rejestru).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
złożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów, wg formuły „spełnia – nie
spełnia”. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.
4.

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty wymienione powyżej w pkt.2 i 3. Zamiast
dokumentu wymienionego w pkt.3.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia winni ustanowić
pełnomocnika do :
a. reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
b. albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Udzielone pełnomocnictwo winno być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawców, którzy wspólnie występują o udzielenie zamówienia.
Wymagane pełnomocnictwo może być przedłożone do oferty w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie.
5.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne
spełnienie warunków określonych w pkt.1.
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5.2 Każdy z wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego musi złożyć
oświadczenie wskazane powyżej w pkt.3.1) (zał. nr 3 do SIWZ) oraz musi złożyć
odnoszący się do niego dokument wskazany powyżej w pkt.3.2) -aktualny odpis z
właściwego rejestru. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt.2
składa ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą
spełnienie warunków określonych w pkt.1.
5.3 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
7. Dokumenty wchodzące w skład oferty należy składać w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia sporządzone
na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone
w formie oryginału.
8. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę winny być podpisane lub
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do
reprezentowania na zewnątrz wykonawcę.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, na zasobach których polega wykonawca, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
10. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. Wykonawca w ofercie wskaże, które części zamówienia zamierza / jeżeli zamierza /
powierzyć podwykonawcom. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia
będzie wymagała pisemnej zgody Zamawiającego.
Rozdział VI - Wadium
Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającego progów określonych w art. 11 ust. 8
PZP Zamawiający nie żąda wniesienia wadium (art. 45 ust. 2).
Rozdział VII - Kontakt z Zamawiającym
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując
swoje zapytania pod adres wskazany w Rozdziale I pkt 3 SIWZ. Zapytania mogą być
składane drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie . Zamawiający zwraca się z prośbą,
aby zapytania przesłane faksem lub pisemnie zostały również przesłane drogą
elektroniczną.
4. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
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treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku. Treść wyjaśnień zostanie przekazana jednocześnie wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
5. W sprawach formalnych osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) Pan Łukasz Olesiński - tel. (0-42) 663-41-26
2) Pan Remigiusz Raj - tel. (0-42) 663-41-25
w zakresie przedmiotu zamówienia:
3) Pan Waldemar Snelewski - tel. (0-42) 663-41-27
4) Pan Paweł Lesiak - tel. (0-42) 663-41-24

Rozdział VIII - Termin związania ofertą
1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdział IX - Forma oferty i procedura składania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez danego Wykonawcę.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
oraz odpowiada za doręczenie oferty w miejsce i w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
4. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu Oferty wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty musi
odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
7. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i zszyte lub spięte.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty w formie elektronicznej.
9. Oferta winna być podpisana przez uprawnionego/ych przedstawiciela/
przedstawicieli Wykonawcy.
10.W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo wystawione przez osobę/y uprawnioną/e występującą w imieniu
Wykonawcy, zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami rejestrowymi,
zawierające rodzaj i zakres czynności prawnych, do których pełnomocnik jest
upoważniony z uwzględnieniem wymagań określonych w SIWZ. Pełnomocnictwo
winno być w formie oryginału lub odpisu notarialnego.
str. 13 z 34

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
postępowanie nr ZA/U/PN/024/13

11.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki
cywilne). Wykonawcy, którzy będą lub są związani umową konsorcjum oraz
wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przedłożyć Zamawiającemu,
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosowne
porozumienie.
Przedsiębiorcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) zamiast
pełnomocnictwa mogą przedłożyć do oferty aktualną umowę spółki cywilnej.
12.Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane
przez osobę /osoby/ podpisującą/e ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.
13.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zabezpieczonym przed otwarciem
opakowaniu i zaadresować do Zamawiającego na adres:
WFOŚiGW w Łodzi, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
opatrzyć napisem:
“ Usługi telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów oraz
z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi - nie otwierać do dnia 04.04.2013 r. do godz. 12.15”.
Koperta powinna posiadać dane Wykonawcy: nazwę, siedzibę i adres.
14.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, i uzupełnienia do złożonych ofert
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian, poprawek przed terminem składania ofert. Wykonawca ma prawo przed
terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia.
15.W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu
zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w pkt. 13, z dodaniem słowa: „Zmiana” lub
„Wycofanie”.
16.Koperty oznakowane „Zmiana”, w sposób określony w pkt. 15, otwierane będą
w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz
zgodnie ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
17.Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po upływie terminu składania ofert.
18.We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej
oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
19.Zawartość oferty (kompletna oferta musi zawierać) :
1) formularz oferty, złożony na druku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ,
2) stosowne pełnomocnictwo/a – w przypadku podpisania oferty przez
pełnomocnika,
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika,
4) dokumenty lub oświadczenia wymienione w Rozdziale V niniejszej SIWZ złożone
zgodnie z wymaganiami zawartymi w tym Rozdziale.
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5) oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu certyfikatów atestów i homologacji,
dopuszczających zaoferowany sprzęt do bezpiecznego użytkowania zgodnie ze
wzorem podanym w Załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ,
6) dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego w Rozdziale III SIWZ - materiały techniczne
tj. dane techniczne, specyfikacje techniczne dotyczące zaoferowanych modeli
telefonów.
20. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, że informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1503 ze
zm.) nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego
punktu wzoru formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ). Zastrzeżone informacje winny
być odpowiednio oznakowane na właściwym dokumencie widocznym napisem
„tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej.
21. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
1) wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy zostały dokonane
przed upływem terminu składania ofert,
2) zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu ofert, opakowanie/kopertę, oznaczoną jak
w punkcie 13 należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”,
3) wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez upoważnionego na piśmie przedstawiciela wykonawcy.
Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu ofert. Opakowanie/koperta oznaczone jak w punkcie 13 zawierające
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”,
4) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian
w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
22. W ofercie należy podać informacje umożliwiające jednoznaczne porównanie oferty
ze specyfikacją. Wszystkie pozycje składanego formularza ofertowego muszą zostać
wypełnione. Złożenie oferty na przedmiot zamówienia nie spełniający wszystkich
parametrów lub posiadający parametry gorsze niż zapisane w niniejszej SIWZ,
skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Rozdział X - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.
WFOŚiGW w Łodzi, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, Kancelaria.
Dla ofert przesłanych do Zamawiającego, liczy się data i godzina dostarczenia oferty
do siedziby Zamawiającego.
2. Termin składania ofert upływa dnia 04.04.2013 r. o godz. 12:00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub
kurierską.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez
otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2013 r. o godz. 12:15
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w siedzibie Zamawiającego, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź (Sala Konferencyjna).
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione
nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.
Rozdział XI - Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca poda w formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ
cenę brutto za wykonanie zamówienia.
2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia w tym
podatek VAT oraz wszelkich innych należności związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w szczególności: wartości usług telekomunikacyjnych, wartości
dostarczonych aparatów, modemów wraz z akcesoriami, koszty kart SIM wraz
z aktywacjami, ubezpieczenie w kraju i za granicą, dostawy, koszty opiekuna związane
z obsługą, koszty dojazdu, koszty serwisu gwarancyjnego, koszty związane
z zapewnieniem aparatów zastępczych na czas napraw.
3. Wszystkie składniki ceny należy podać kwotowo oraz słownie, netto i brutto w złotych
i groszach polskich do dwóch miejsc po przecinku.
4. Należy podać stawkę VAT (w %) obowiązującą na dzień złożenia oferty (określenie
właściwej stawki należy do Wykonawcy).
5. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawcę.
6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianom.
7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich.
Rozdział XII - Kryteria i sposób oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej
następującym kryterium :

oferty

Zamawiający

Cena brutto oferty

będzie

kierować

się

100 %

Cena brutto oferty służy wyłącznie Zamawiającemu do oceny i porównania ofert i wyboru na tej podstawie
Wykonawcy. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie stanowi wartości umowy zawartej na podstawie
przeprowadzonego postępowania.

Liczona jako suma 3 składowych:
A) cena brutto urządzeń i akcesoriów
B) cena miesięcznych abonamentów
C) cena stawek za połączenia i transmisję danych* w taryfie C
*- liczonych po przekroczeniu pakietów w danym abonamencie

40 %
50 %
10 %

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej
kryterium. Najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta spełniająca w najwyższym
stopniu wymagania określone w wadze kryterium.
Pozostałym
Wykonawcom,
wypełniającym
wymagania
przypisana
zostanie
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.
W przypadku oferowania ceny równej 0,00 (zero) złotych Wykonawca otrzyma
maksymalną liczbę punktów w danym kryterium, z zastrzeżeniem, że cena dostawy
urządzeń i akcesoriów musi być wyższa od 0,00 zł.
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3. Punktacja dla każdej składowej kryterium będzie obliczana na podstawie wzoru:
dla pkt A) - cena urządzeń i akcesoriów (40%)
najniższa cena urządzeń
oceniana cena urządzeń

x 40 pkt = liczba punktów A

dla pkt B) - cena miesięcznych abonamentów (50%)
najniższa cena abonamentów
oceniana cena abonamentów

x 50 pkt = liczba punktów B

dla pkt C) - cena stawek za połączenia i transmisję danych (10%) wyliczana
jest proporcjonalnie i składa się z:
C1 - stawka 1 min połączenia do wszystkich sieci (komórkowych i stacjonarnych
(1 min połączenia liczona wg tej samej stawki)
50%
C2 – stawka za wysłanie 1 SMS’a
25%
C3 - stawka przesyłania 100kB danych
25%
liczonych na podstawie wzoru:
najniższe C1

( oceniane C

1

najniższe C2
x 50 % + oceniane C2

x 25 % +

najniższe C3
oceniane C3

x 25 %

)

x 10 pkt = liczba punktów C

Suma punktów oferty=
= pkt składowa A kryterium + pkt składowa B kryterium + pkt składowa C kryterium
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą sumę
punktów w punktacji oferty.
5. Ocenie podlegają wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, (ortograficzne, gramatyczne),
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział XIII - Ogłoszenie wyników przetargu i zawarcie umowy
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone
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w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania
o cenę;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt 1 PZP, na stronie internetowej oraz w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach
określonych w art. 94 ust. 1 lub 2 PZP.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie
zamówienia
publicznego,
Zamawiający
może
wybrać
ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa w art. 93 ust. 1 PZP.
Dotyczy konsorcjum: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum), których oferta została wybrana, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym
mowa w rozdziale XIII pkt 1 zobowiązani będą niezwłocznie do przekazania
Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy
konsorcjum).
Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający
zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Rozdział XIV - Środki ochrony prawnej
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI PZP.
Rozdział XIV - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy
I. Postanowienia dotyczące zmian umowy:
1. W trakcie obowiązywania Umowy Zamawiający przewiduje zmianę istotnych
postanowień umowy w szczególności w następujących przypadkach:
1) zmiany cen, w przypadku zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy
czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian.
Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi świadczone po wejściu
w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT;
2) zmiany cen, w przypadku każdorazowego obniżenia cen za minutę połączenia lub
cen abonamentów w cennikach usług telekomunikacyjnych, obowiązujących
u Wykonawcy, zgodnie ze zmianą wysokości stawki Mobile Termination Rate
(MTR) ustalaną przez Urząd Komunikacji Elektronicznej;
3) zmiany Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.
2. W przypadku wystąpienia zdarzeń zewnętrznych niezależnych od Stron, które
uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, Strony umowy mogą
wydłużyć termin wykonania umowy o czas trwania zdarzeń zewnętrznych lub
rozwiązać Umowę za porozumieniem Stron.
II. Łączne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy w ramach zawartej umowy zostanie
zapisane w akcie umowy po wyborze Wykonawcy i będzie stanowiło kwotę która
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która zostanie podana przed
otwarciem ofert.
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Załączniki
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr

1:
2:
3:
4:

wzór formularza oferty
wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
wzór oświadczenia o posiadaniu atestów i homologacji oferowanych
urządzeń.
Załącznik nr 5: wzór umowy.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
......................................, dnia ........................... r.

(miejscowość)

Nazwa (firma) Wykonawcy,
adres Wykonawcy

(data)

Przetarg nieograniczony
na usługi telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów oraz z dostawą
fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

FORMULARZ OFERTY
(WZÓR)

OFERTA

ZŁOŻONA

PRZEZ

WYKONAWCĘ

/

PODMIOTY

WSPÓLNIE

UBIEGAJĄCE

SIĘ

1)

O ZAMÓWIENIE

a) nazwa Wykonawcy
..............................................................................................................
..............................................................................................................
b) kod, miejscowość ..................................................................................
..............................................................................................................
c) REGON........................................ NIP ....................................................
d) e-mail: ............................@.............................................,
tel. ..............................................................
fax. ..............................................................
(wypełnić jeśli Wykonawca posiada)

e) osoba do kontaktu
Imię i Nazwisko …………………………………..……….. e-mail: ………………………@........…………..
tel. ................................................... fax. ................................................

1) Niepotrzebne skreślić. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie proszę o podanie informacji o
wszystkich podmiotach.
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W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, oświadczamy, że:
1. Składając ofertę do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
usługi telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów oraz dostawą fabrycznie
nowych telefonów komórkowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi oferujemy wykonanie całego zamówienia na następujących
warunkach:
A. Cena urządzeń i akcesoriów (waga 40 pkt):
ilość
1

jednostkowa podatek jednostkowa cena łącznie
netto
cena netto[zł] VAT[%] cena brutto [zł]

2

3

telefon klasy „A”

1

telefon klasy „B”

2

telefon klasy „C”

8

telefon klasy „D”

22

4

5

(kol. 2 x kol. 3)
6

podatek cena łącznie
brutto
VAT[%]
7

(kol. 2 x kol. 5)
8

SUMA

Suma

cen

urządzeń

netto:

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

zł

(słownie:

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

........................) + ………..% VAT tj. ................... zł co daje kwotę brutto w wysokości:
A. ........................ zł (słownie ....................................................................),

B. Cena abonamentów miesięcznych (waga 50 pkt):
ilość
1

2

abonament „I”

1

abonament „II”

8

abonament „III”

24

Inne opłaty miesięczne (np. pakiety itd)
SUMA

32

Suma

jednostkowa podatek jednostkowa cena łącznie
netto
cena netto[zł] VAT[%] cena brutto [zł]
3

abonamentów

4

netto:

5

(kol. 2 x kol. 3)
6

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

zł

podatek cena łącznie
brutto
VAT[%]
7

(słownie:

(kol. 2 x kol. 5)
8

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

........................) + ………..% VAT tj. ................... zł co daje kwotę brutto w wysokości:
B. ........................ zł (słownie ....................................................................),
C. Cena stawek za połączenia i transmisję danych w taryfie C (waga 10 pkt):
Stawka poza limitem określonym w abonamencie za:
1

1 min połączenia do wszystkich sieci
wysłanie 1 SMS’a
przesyłanie 100kB danych
SUMA
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Suma stawek netto: ................................ zł (słownie: ..................... ........................)
+ ………..% VAT tj. ................... zł co daje kwotę brutto w wysokości:
C. ........................ zł (słownie ....................................................................),

CENA BRUTTO OFERTY:
A + B + C= ……………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………….…)

Informacje o oferowanych telefonach spełniających wymogi zawarte w rozdziale
III SIWZ:
Telefon klasy "A"
Producent …………………………….…….. Model …………………………………………
Telefon klasy "B"
Producent …………………………….…….. Model …………………………………………
Telefon klasy "C"
Producent …………………………….…….. Model …………………………………………
Telefon klasy "D"
Producent …………………………….…….. Model …………………………………………

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
w pełni akceptujemy jej zapisy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze istotnymi dla stron postanowieniami, które
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych przez Zamawiającego
warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.
4. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące
zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty
natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
5. Do oferty dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu 2)
(...)..............................................
6. OŚWIADCZAMY, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia objęty będzie
gwarancją producenta w zakresie:
………… miesiące dla aparatów telefonicznych klasy „A”, (nie krócej niż 12 miesięcy),
………… miesiące dla pozostałych aparatów telefonicznych, (nie krócej niż 24 miesiące),
………… miesięcy dla nośników pamięci (np. kart Micro SD) (nie krócej niż 12 miesięcy),
………… miesięcy dla baterii, ładowarek i pozostałych akcesoriów (nie krócej niż
12 miesięcy).
7. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
za
wyjątkiem
informacji
zawartych
na
stronach
…...................................
8. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy1) płatnikami podatku VAT i posiadamy
następujący NIP......................................
9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko ……………………………….
Adres: ………………………………………….
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Telefon: ……………………………………….. Fax: …………………………………………….
Adres e-mail: …………………………………..
10.Oświadczam, że należymy/nie należymy do grupy kapitałowej1).
W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć
wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP.
11.Ofertę niniejszą składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach i parafowanych
stron, zgodnie z następującym spisem treści:
1) ..........................................
2) ..........................................
3) ..........................................
4) ..........................................
5) ..........................................
Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 297. §1. Kodeksu Karnego: "Kto, w celu uzyskania
dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia
publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne
oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki
bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5."

........................................., dnia .......................
Miejscowość

data

......................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis
i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

1)

Niepotrzebne skreślić.

2)

Należy wymienić wszystkie załączone dokumenty
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nazwa (firma) Wykonawcy,
adres Wykonawcy

WOJEWÓDZKI
FUNDUSZ
OCHRONY
ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
(WZÓR)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi telefonii
komórkowej wraz z przeniesieniem numerów oraz dostawą fabrycznie nowych telefonów
komórkowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi oświadczamy, że:
1. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych działalności
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

lub

potencjałem

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
tym samym spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego określone w art. 22 ust 1 ww. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
W załączeniu przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
wiedzy i doświadczenia/potencjału technicznego/osób zdolnych do wykonania
zamówienia/zdolność finansową, na okres realizacji umowy*
........................................., dnia .......................
Miejscowość

data

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

Podpis osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis
i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* - skreślić jeśli nie dotyczy
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

Nazwa (firma) Wykonawcy,
adres Wykonawcy

WOJEWÓDZKI
FUNDUSZ
OCHRONY
ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
(WZÓR)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi telefonii
komórkowej wraz z przeniesieniem numerów oraz dostawą fabrycznie nowych telefonów
komórkowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

........................................., dnia .......................
Miejscowość

data

......................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis
i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nazwa (firma) Wykonawcy,
adres Wykonawcy

WOJEWÓDZKI
FUNDUSZ
OCHRONY
ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
(WZÓR)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi telefonii
komórkowej wraz z przeniesieniem numerów oraz dostawą fabrycznie nowych telefonów
komórkowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi oświadczamy, że posiadamy certyfikaty atestów i homologacji, dopuszczających
zaoferowany sprzęt do bezpiecznego użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
i okażemy je na każde wezwanie Zamawiającego.

........................................., dnia .......................
Miejscowość

data

......................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis
i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
(WZÓR)

UMOWA nr ZA/U/PN/024/13
Dnia ....................... r. została zawarta Umowa pomiędzy:
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, 90-562 Łódź, numer NIP 7272755012, Regon
100804793 reprezentowanym przez:
…………………………………………………………
zwanym w treści Umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………………… z siedzibą w …………………………… , wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
…………………………………………………………, pod numerem KRS: ……………………………, o kapitale
zakładowym ……………………………, NIP ……………………………, Regon ……………………………,
reprezentowaną przez
………………………………………………………….
zwaną w treści Umowy Wykonawcą,
§1
Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
na
................................,
prowadzonego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego nr ............................. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
1.

2.
3.

4.

§2
Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług telefonii komórkowej („Usługa”) wraz
z przeniesieniem numerów oraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów
komórkowych („Sprzęt”) dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wykonawca
dokona
bezkosztowej
cesji
dotychczas
użytkowanych
przez
Zamawiającego numerów telefonicznych, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do
Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z warunkami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”), stanowiącej załącznik nr
2 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy („Oferta”). Formularz asortymentowo-cenowy
sporządzony na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………… stanowi załącznik nr 3
do Umowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania usług objętych
Umową.
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§3
W ramach niniejszej Umowy i na warunkach w niej określonych, dla poszczególnych
kart SIM wykorzystywanych przez Zamawiającego, zostaną zawarte szczegółowe
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowy Aktywacyjne”).
W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej Umów Aktywacyjnych z
postanowieniami Umowy, zastosowanie mają postanowienia niniejszej Umowy.
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych Wykonawcy („Regulamin”) stanowiącym załącznik nr 4 do
Umowy i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. W przypadku
rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu oraz postanowieniami niniejszej
Umowy, rozstrzygające są postanowienia niniejszej Umowy.
§4
Świadczone Usługi telekomunikacyjne zapewnić mają między innymi łączność
głosową (wychodzące i przychodzące połączenia krajowe), tekstową (SMS),
multimedialną (MMS), usługę pakietowej transmisji danych. Szczegółowy opis Usług
oraz warunki ich świadczenia zawiera SIWZ, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy.
Świadczenie Usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonego przez
Wykonawcę Sprzętu. Wykonawca dostarczy Sprzęt o parametrach technicznych
zgodnych z opisem zawartym w SIWZ.

§5
Zamawiający zachowa aktualnie używane numery aktywacji:
Zamawiający będzie posiadał ................ karty SIM, w tym:
a. ........... kart SIM z abonamentem ...................... koszt jednostkowy .............zł
netto + podatek VAT (….%)………….. zł, razem ............... zł brutto miesięcznie,
b. ........... kart SIM z abonamentem ...................... koszt jednostkowy .............zł
netto + podatek VAT (….%)………….. zł, razem ............... zł brutto miesięcznie,
c. ........... kart SIM z abonamentem ...................... koszt jednostkowy .............zł
netto + podatek VAT (….%)………….. zł, razem ............... zł brutto miesięcznie.
3. Niewykorzystane środki z abonamentu przechodzą na następne miesiące
(indywidualnie dla każdego numeru) i kumulowane są w okresach nie krótszych niż 6
m-cy, pula nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym będzie w następnym
okresie wykorzystana jako pierwsza.
1.
2.

1.

2.
3.

§6
Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego ............... aparaty telefoniczne
wraz z kartami SIM, w tym:
a. ......... aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami ................ w cenie jednostkowej
................ zł netto + podatek VAT (….%)………….. zł, razem ............... zł brutto,
b. ......... aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami ................ w cenie jednostkowej
................ zł netto + podatek VAT (….%)…………. zł razem ............... zł brutto,
c. ......... aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami ................ ................ w cenie
jednostkowej ................ zł netto + podatek VAT(….%)…………. zł, razem
............... zł brutto,
d. ......... aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami ................ w cenie jednostkowej
................ zł netto + podatek VAT (….%)…………. zł , razem ............... zł brutto,
za łączną kwotę ........... zł netto + podatek Vat (…%) …………….. zł, co daje łączną
kwotę brutto ............ zł (słownie: ..................).
Dostawa Sprzętu zostanie zrealizowana nie później niż na 3 dni robocze przed
terminem aktywacji usługi, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy.
Odbiór Sprzętu nastąpi w formie protokołu odbioru. W przypadku stwierdzenia
w trakcie odbioru Sprzętu, nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w terminie 2 dni roboczych.
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Protokół odbioru dla swojej ważności musi być podpisany przez osoby upoważnione
po stronie Zamawiającego i Wykonawcy.
Z chwilą podpisania protokołu odbioru Sprzęt staje się własnością Zamawiającego.
Dostawa Sprzętu zostanie zrealizowana na koszt Wykonawcy.
Na Sprzęt zakupiony w ramach Umowy Wykonawca udziela 24 miesięcznej rękojmi.
Sprzęt objęty jest gwarancją producenta zgodnie z treścią złożonej oferty.

5.
6.
7.

§7
Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
odpowiadające wartości dostarczonego Sprzętu oraz abonamentów i wartości usług
telekomunikacyjnych zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym, obliczone na
podstawie cen jednostkowych określonych w formularzu asortymentowo-cenowym,
stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.
Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy w okresie obowiązywania niniejszej
Umowy wynikające z tytułu jej realizacji wynosi 1) …………… zł netto (słownie:
……………) + …….% VAT tj. ……………zł co daje kwotę brutto w wysokości …………… zł
(słownie …………… ).
Do wynagrodzenia netto Wykonawca będzie doliczał podatek VAT wg stawki zgodnie
zobowiązującymi przepisami.
Wynagrodzenie będzie płatne za każdy miesiąc świadczenia Usług, na podstawie
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, dostarczonej do
Zamawiającego nie później niż 7 dni przed terminem jej płatności.
Termin płatności faktury VAT wynosi do 30 dni od daty jej wystawienia.
W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający
dokona płatności faktury VAT w terminie 7 dni od daty jej otrzymania bez naliczania
przez Wykonawcę odsetek za zwłokę.
Wykonawca będzie dostarczał miesięczne, bezpłatne wykazy rozmów oraz pozostałych
usług świadczonych na rzecz Zamawiającego (tzw. bilingi). Bilingi dostarczane będą
nie później niż wystawiane za dany miesiąc faktury VAT w formie szczegółowego
bilingu w formie elektronicznej (dostęp do aplikacji) przesyłanego na podany w
umowie przez Zamawiającego adres e-mail.
Na wniosek Zamawiającego Wykonawca dokona zamiany abonamentów pomiędzy
numerami użytkowanymi przez Zamawiającego za cenę nie wyższą niż 1,00 zł netto.
Opłaty za usługi niewymienione w Umowie, Ofercie oraz w SIWZ, Wykonawca będzie
naliczał zgodnie z „.................” , który stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
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Łączne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy w ramach zawartej umowy zostanie zapisane w akcie umowy po wyborze Wykonawcy i będzie
stanowiło kwotę która Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która zostanie podana przed otwarciem ofert.

§8
Umowa oraz Umowy Aktywacyjne zostają zawarte na czas oznaczony 24 (dwudziestu
czterech) miesięcy liczony od dnia .................. r. (data aktywacji usługi)
z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
W przypadku wyczerpania środków, o których mowa w §7 ust. 2 przed upływem
terminu określonego w ust. 1 powyżej, Umowa oraz wszystkie Umowy Aktywacyjne
wygasają z chwilą ich wyczerpania.

§9
Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§10
1.
Zamawiający nie ma prawa bez zgody Wykonawcy za pomocą kart SIM działających
w sieci Wykonawcy, kierować do sieci Wykonawcy ruchu z sieci innych operatorów
komórkowych i stacjonarnych, uzyskując z tego tytułu bezpośrednio bądź pośrednio
korzyści majątkowe.
2.
Zamawiający nie ma prawa, bez zgody Wykonawcy udostępniać innym podmiotom
usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Wykonawcę.
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Zgoda Wykonawcy na działania opisane w ust. 1 i 2 powyżej wymaga zmiany Umowy
w formie aneksu i jest dopuszczalna pod warunkiem, że postanowienia aneksu nie
będą naruszać przepisów ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
§11

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wykonawca oświadcza, że dostarczone aparaty telefoniczne posiadają certyfikat
zgodności CE oraz świadectwo homologacji lub certyfikat zgodności nadany przez
organ właściwy w sprawach certyfikacji lub producenta.
Wykonawca zapewnia udzielenie Zamawiającemu gwarancji przez producenta na
dostarczone urządzenia w następujących terminach liczonych od daty podpisania
Protokołu odbioru, o którym mowa w §6 ust. 3 Umowy:
1) …….miesiące dla aparatów telefonicznych klasy „A”,
2) …….miesiące dla pozostałych aparatów telefonicznych,
3) …… miesięcy dla nośników pamięci (np. kart Micro SD);
4) …….miesięcy dla baterii, ładowarek i pozostałych akcesoriów;
Wykonawca zapewni dla dostarczonych urządzeń autoryzowany serwis gwarancyjny.
W przypadku awarii któregokolwiek urządzenia Wykonawca na czas naprawy lub
wymiany na wolny od wad, zapewni urządzenie zastępcze o nie gorszych
parametrach technicznych w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia
o awarii. Gwarancja podlega przedłużeniu o okres naprawy.
Każda awaria, objęta zakresem udzielonej gwarancji dostarczonego urządzenia, która
nastąpi w okresie trwania Umowy będzie usunięta przez Wykonawcę bezpłatnie,
łącznie z dojazdem serwisu, transportem uszkodzonego i naprawionego urządzenia
„z” i „do” Zamawiającego, kosztami części i robocizny. W wyjątkowych przypadkach
Zamawiający uszkodzone urządzenie prześle kurierem do Wykonawcy na wskazany
adres na terenie Polski, na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zaistniałą awarię zobowiązuje się usunąć w terminie nie dłuższym niż 30
dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7.
Po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca wymieni uszkodzone urządzenia
w terminie 2 dni na fabrycznie nowe, o nie gorszych parametrach technicznych niż
urządzenie uszkodzone.
Koszty napraw niepodlegających gwarancji ponosi Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 9.
Każdorazowa naprawa niepodlegająca gwarancji będzie poprzedzona wstępną analizą
kosztów ewentualnej naprawy przygotowaną przez Wykonawcę, a realizacja naprawy
zależna będzie od każdorazowej decyzji Zamawiającego.
Wykonawca w okresie trwania niniejszej Umowy zobowiązuje się do usunięcia awarii
usług telefonii komórkowych, w przypadku, gdy awaria będzie zależna tylko od
Wykonawcy - w ciągu 2 godzin od momentu jej zgłoszenia.
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o wszelkich
nieprawidłowościach w zakresie świadczonych usług, awariach lub uszkodzeniach.
Zgłoszenia wszystkich awarii będą przyjmowane przez pracowników Wykonawcy
w systemie ciągłym, to znaczy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Zamawiający wyklucza przyjmowanie zgłoszeń awarii z użyciem automatu
zgłoszeniowego.
§12

1.

Poza przypadkami przewidzianymi przez Kodeks cywilny Zamawiający zastrzega
sobie prawo do odstąpienia od Umowy:
1) w okolicznościach i terminach określonych w art. 145 Pzp,
2) jeżeli opóźnienie w przystąpieniu do rozpoczęcia świadczenia usług telefonii
komórkowej przekroczy 5 dni, w odniesieniu do terminu wskazanego w §8 ust. 1.
3) jeżeli Wykonawca przerwał realizację świadczenia usług telefonii komórkowej na
okres przekraczający 3 dni,
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4) jeżeli opóźnienie w dostawie urządzeń do Zamawiającego przekroczy 3 dni robocze,
5) jeżeli Wykonawca zostanie obciążony trzykrotnie karą umowną z tego samego tytułu,
6) gdy Wykonawca został postawiony w stan likwidacji.
Zamawiający decyzję o odstąpieniu przekaże Wykonawcy w formie pisemnej,
oświadczeniem zawierającym uzasadnienie. Oświadczenie zostanie przekazane do
Wykonawcy osobiście, za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym w terminie
10 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach odstąpienia od Umowy.
W każdym przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego sporządzony
zostanie protokół podpisany przez obie Strony. Protokół winien określać wartość
niezrealizowanego zamówienia. Jeżeli mimo wezwania Wykonawca nie podpisze
protokołu, Zamawiający uprawniony jest do jego jednostronnego sporządzenia
i naliczenia dodatkowej kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w §7 ust. 2.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy urządzeń, o którym mowa w §6 ust. 2
– 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia;
2) za przerwy w świadczeniu usług telefonii komórkowej powyżej 2 godzin – 0,5%
trzykrotności opłaty miesięcznej liczonej według wysokości wynagrodzenia brutto
określonego w fakturze VAT za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia w
którym przerwa wystąpiła (wraz z tym dniem);
3) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego, o którym
mowa w §11 ust. 4, powyżej 24 godzin – 0,5% trzykrotności opłaty miesięcznej
liczonej według wysokości wynagrodzenia brutto określonego w fakturze VAT;
4) z tytułu niedotrzymania terminu, o którym mowa w §11 ust. 7 – 0,5%
trzykrotności opłaty miesięcznej liczonej według wysokości wynagrodzenia brutto
określonego w fakturze VAT;
5) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1
pkt od 2 do 6– 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 2 Umowy.
Zapłata kary umownej nastąpi przelewem na wskazany przez Zamawiającego
rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do jej
zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 6.
Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez potrącenie przez Zamawiającego
kwoty kary umownej z kwoty wskazanej przez Wykonawcę na fakturze VAT na
podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej. O dokonaniu
potrącenia Zamawiający zawiadamia Wykonawcę nie później niż w dniu dokonania
potrącenia.
Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kary umowne, Zamawiający ma prawo
do dochodzenia na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, odszkodowania
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody i utraconych korzyści, niezależnie od naliczonych kar umownych.
Do odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług
telefonii komórkowej będących przedmiotem niniejszej Umowy w zakresie
odszkodowań i reklamacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z
późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy.
§13

1.

Zamawiający zgłosi Wykonawcy reklamacje dotyczące wadliwego
urządzenia w terminie 3 dni od daty ujawnienia wad ukrytych.
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Zamawiający w przypadku reklamowania wad zobowiązany jest sporządzić zgłoszenie
reklamacyjne, które stanowić będzie podstawę do uzupełnienia braków jakościowych
lub ilościowych lub do wymiany wadliwego urządzenia na wolne od wad.
Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia żądania Zamawiającego określonego
w zgłoszeniu reklamacyjnym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 1.10.2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków,
jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej.
W przypadku wymiany wadliwego urządzenia, terminy uprawnień wynikających
z rękojmi i gwarancji liczone będą od początku od chwili dostarczenia nowego
urządzenia, wolnego od wad.
Koszty wymiany urządzenia na wolny od wad ponosi Wykonawca, łącznie
z transportem urządzenia „z” i „do” Zamawiającego. W wyjątkowych przypadkach
Zamawiający wadliwe urządzenie prześle kurierem do Wykonawcy na wskazany
adres na terenie Polski, na koszt Wykonawcy.
Zamawiający zgłosi Wykonawcy drogą elektroniczną reklamacje dotyczące
nieprawidłowego naliczenia miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust.
1 w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty dostarczenia faktury VAT do
siedziby Zamawiającego.
W przypadku wniesienia reklamacji, o której mowa w ust. 6, termin płatności kwoty
objętej reklamacją Zamawiającego ulega przedłużeniu do czasu ostatecznego
rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę. Wykonawcy nie przysługuje prawo do
przerwy w świadczeniu usług przez czas rozpatrywania reklamacji.
§14

1.
2.

Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony
o zajściu okoliczności mogących stanowić przeszkodę w należytym wykonaniu
Przedmiotu Umowy.
W przypadku działań siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, na które Strony nie
mają wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających
z niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć i których nie dało się
uniknąć nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, Strona
dotknięta działaniem siły wyższej poinformuje niezwłocznie pisemnie drugą Stronę
o wystąpieniu siły wyższej oraz o przewidywanych konsekwencjach w wykonaniu
zobowiązań przewidzianych w niniejszej Umowie w celu wspólnego ustalenia dalszego
postępowania.
§15

1. Ze strony Wykonawcy za realizację Umowy odpowiada:
Pan/i ……………………………………………………………………
Tel.: …………………………………………………… e- mail:
……………………………………………………
2. Ze strony Zamawiającego za realizację Umowy odpowiada:
Pan/i ……………………………………………………………………
Tel.: …………………………………………………… e- mail:
……………………………………………………
3. Osoby wymienione w ust. 2 są upoważnione do zamawiania i odbierania Sprzętu
i akcesoriów, innych zleceń wymagających formy pisemnej dotyczących zmian na
koncie klienta oraz wszelkich innych czynności związanych z realizacją Umowy.
4. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do dokonywania zmian w Umowie.
Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej
Strony i nie stanowi zmiany Umowy.
§16
Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy, ma obowiązek informowania
Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, a także
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o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub
współwłaścicieli firmy, zmiany numeru NIP i REGON pod rygorem skutków prawnych
wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną
korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę.
§17
1. W trakcie obowiązywania Umowy Zamawiający przewiduje zmianę istotnych
postanowień umowy w szczególności w następujących przypadkach:
1) zmiany cen, w przypadku zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy
czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian.
Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Zmiana
może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi świadczone po wejściu w życie
ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT;
2) zmiany cen, w przypadku każdorazowego obniżenia cen za minutę połączenia lub cen
abonamentów w cennikach usług telekomunikacyjnych, obowiązujących u
Wykonawcy, zgodnie ze zmianą wysokości stawki Mobile Termination Rate (MTR)
ustalaną przez Urząd Komunikacji Elektronicznej;
3) zmiany Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.
2. W przypadku wystąpienia zdarzeń zewnętrznych niezależnych od Stron, które
uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, Strony umowy mogą
wydłużyć termin wykonania umowy o czas trwania zdarzeń zewnętrznych lub rozwiązać
Umowę za porozumieniem Stron.
§18
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu cesję praw i obowiązków wynikających z Umów
Aktywacyjnych (zmiana abonenta), z zastrzeżeniem że w takim wypadku Usługi będą
świadczone na rzecz cesjonariusza na standardowych warunkach, dostępnych dla rynku
masowego lub biznesowego.
§19
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory związane z Umową lub z niej wynikające Strony będą rozstrzygać na drodze
polubownej. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia Strony poddają
spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla
siedziby Zamawiającego.
§20
1.
2.

Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki do Umowy:
Załącznik nr 1 – Wykaz numerów telefonicznych Zamawiającego.
Załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy.
Załącznik nr 4 – Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Wykonawcy
Załącznik nr 5 – Cennik usług telekomunikacyjnych
stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
WYKONAWCY

stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
ZAMAWIAJĄCEGO
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Załącznik nr 1 do umowy nr ZA/U/PN/024/13 z dnia ….........2013 r.
Wykaz numerów telefonicznych Zamawiającego:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660

770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
440

stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
WYKONAWCY

stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
ZAMAWIAJĄCEGO
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