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CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1.

Nazwa i adres Zamawiającego.
Centralny Ośrodek Informatyki
Al. Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa

2.

Oznaczenie Wykonawcy.
Na potrzeby niniejszego postępowania Wykonawcę – należy rozumieć jako osobę fizyczną,
osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega
się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Ilekroć w SIWZ znajdują się zapisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się je odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się wspólników
spółki cywilnej.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem. Upoważnienie do złożenia oferty przez wspólnika(ów)
spółki cywilnej może wynikać również z załączonego do oferty oryginału umowy spółki lub kopii
umowy spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie albo przez wszystkich
wspólników upoważnionych do reprezentowania spółki.

3.

Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późn.zm.) zwanej w dalszej części SIWZ „ustawą”.
4.

Przedmiot zamówienia oraz zamówienia częściowe
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Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej
transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń
transmisji danych wraz z kartami SIM na potrzeby Centralnego Ośrodka Informatyki”
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64212000-5 Usługi telefonii komórkowej
32250000-0 Telefony komórkowe
32552410-4 Modemy
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, obejmującego:
1) dokonanie zakupu dodatkowych fabrycznie nowych aparatów telefonicznych w ilości nie
większej niż 20 sztuk aparatów telefonicznych wraz ze skonfigurowanymi kartami SIM oraz
usługami, o których mowa w ust 1;
2) gwarancję niezmienności cen jednostkowych określonych w ofercie;
3) każdorazową dowolność wyboru momentu zakupu dodatkowych fabrycznie nowych
aparatów telefonicznych wraz ze skonfigurowanymi kartami SIM oraz usługami, o których
mowa w ust 1, w okresie od dnia zawarcia Umowy, nie później jednak niż do dnia 30.09.2018
roku,
5.
6.
7.
8.

Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca wykonana zamówienie:
8.1.1. dla 165 numerów będących w posiadaniu Zamawiającego od 01.04.2018 roku do
31.03.2020 roku.
8.1.2 dla 70 numerów będących w posiadaniu Zamawiającego od 26.06.2018 roku do 31.03.2020
roku.
8.1.3 dla 40 numerów będących w posiadaniu Zamawiającego oraz 40 modemów do transmisji
danych – od 01.04.2018 roku do 31.03.2020 roku

9.

Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne winien spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy:
posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. posiadać wpis do rejestru
przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
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Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800 dnia 3 sierpnia 2004 r. z późn. zm.).
znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej potwierdzającej zdolność
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
dysponować zdolnością techniczną lub zawodową potwierdzającą zdolność wykonawcy
do należytego wykonania zamówienia,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dla
potwierdzenia spełniania warunków opisanych w pkt 9.1.1 – 9.1.3 SIWZ, Zamawiający będzie
oceniał łącznie ich kompetencje lub uprawnienia, zdolność ekonomiczną lub finansową,
zdolność techniczną lub zawodową;
Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych. W tym celu wykonawca wraz z ofertą przedstawia
Zamawiającemu oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Zamawiający oceni czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finasowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawce spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zbada również czy
wobec podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 22a ustawy nie zachodzą przesłanki
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy oraz w pkt. 10 SIWZ
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w pkt 9.3 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
wezwie Wykonawcę do:
zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami lub
zobowiązania się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w
pkt. 9.3 SIWZ
W przypadku postępowań na usługi lub roboty budowlane podmiot, który udostępnia na
podstawie art. 22a ustawy zasoby takie jak wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub
doświadczenie zobowiązany jest do realizacji usług lub robót budowlanych w zakresie jakim
udostępnia wykonawcy zdolności, o których mowa powyżej.
Wykonawca który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
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poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10

Wykluczenie Wykonawcy.
10.1 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, wobec których zachodzi,
co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust 1 ustawy
10.2 Zamawiający wykluczy również wykonawcę spełniajacego następujące przesłanki określone
w art. 24 ust 5 ustawy:
10.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku, w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.poz.978, z późn.
Zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba, że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. Zm.)
10.2.2 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż
3 000,00 złotych;
10.2.3 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt powyżej;
10.2.4 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
10.3 Zamawiajacy podejmując decyzję o wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniu,
uwzgledniał będzie okoliczności wymienione w art. 24 ust 7 – ust 11 ustawy
10.4 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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Dokumenty jakie składa wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia, potwierdzenia, że oferowane
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dostawy lub usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego określone w
SIWZ.
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt. 9 i 10 SIWZ
wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert:
11.1.1 Oświadczenie - o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy sporządzone
na podstawie załączników nr 2 i 3 do SIWZ
 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postepowaniu zamieszcza w oświadczeniu, informacje o tych
podmiotach.
 Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcy realizację
części zamówienia zamieszcza informacje o podwykonawcach
w oświadczeniu
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają
oświadczenie oddzielnie dla każdego z nich
 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.1.1 SIWZ winno zawierać
wszystkie informacje :
 Konieczne do potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postepowaniu konieczne do wykazania braku podstaw do
wykluczenia
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, oraz braku podstaw
do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt. 9 i 10 SIWZ wykonawca
na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust 2 ustawy składa aktualne
na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty:
11.2.1
W celu oceny spełniania warunków opisanych w pkt. 9.1.1 SIWZ Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
11.2.1.1
wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16
lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 dnia 3 sierpnia
2004 r. z późn. zm.).
11.2.2 W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć następujące dokumenty:
11.2.2.1 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
11.2.2.2 aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
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upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
11.2.2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
11.2.2.4 aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu
11.2.2.5 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 potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy;
 w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone ww. dokumenty dla każdego z nich
oddzielnie.
11.2.2.6 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2 –
9.1.3 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 11.2.2.1 – 11.2.2.5 SIWZ.
11.2.3 W terminie 3 od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy wykonawca przekazuje Zamawiającemu
11.2.3.1 oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej,
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
 UWAGA!!! Dokument z pkt 11.2.3.1 należy złożyć w siedzibie Zamawiajacego
z dochowaniem formy pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
Zamawiajacego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy
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11.3

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
11.3.1 11.2.2.1 – 11.2.2.2. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
11.3.2
- pkt. 11.2.2.3 – 11.2.2.5 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
11.3.2.1 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
11.3.2.2
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

11.4

Dokument, o którym mowa w pkt. 11.3.1. i 11.3.2.2 SIWZ, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa
w pkt. 11.3.2.1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

11.5

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w 11.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

9

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.3.2018
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 11.4 SIWZ stosuje się odpowiednio.
12

Wymagania dotyczące wadium
12.2 Wysokość wadium.
12.2.1 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
5 000,00 zł [słownie: pięć tysięcy złotych]

12.3

12.4

12.2.2 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium na cały okres
związania ofertą.
Forma wadium.
12.3.1 Wadium może być wniesione w następujących formach:
12.3.1.1
pieniądzu;
12.3.1.2
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
12.3.1.3
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
12.3.1.4
gwarancjach bankowych;
12.3.1.5
gwarancjach ubezpieczeniowych;
12.3.1.6
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.
zm.)
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy
12.4.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib
12.4.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
12.4.3 kwotę gwarancji,
12.4.4 termin ważności gwarancji,
12.4.5 zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo, na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacji gdy Wykonawca:
12.4.5.1
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy,
z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.
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3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12.4.5.2
którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach
określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania
umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy
12.5

Miejsce i sposób wniesienia wadium.
12.5.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego
numer rachunku: 73 1130 1017 0020 1468 8790 0001
Na dowodzie wpłaty należy zamieścić adnotację
„wadium: COI-ZAK.3201.3.2018”
12.5.2 Dowód wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą.
12.5.3 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu, to wymagany jest oryginał lub
kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia
wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty.
12.5.4 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, to do oferty
należy załączyć oryginał dowodu wniesienia wadium.
12.5.5 Jeśli Wykonawca po upływie terminu związania ofertą będzie żądał zwrotu
oryginału dowodu wniesienia wadium, do oferty należy załączyć kserokopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do
oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginiecie, pozwalający jednak na jego
zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe
zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot
oryginału będzie niemożliwy.
12.5.6 W powyższym przypadku w spisie treści oferty należy wyszczególnić zarówno
oryginał jak i kserokopię dowodu wniesienia wadium.

12.6

Termin wniesienia wadium.
12.6.1 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
wniesienia wadium w formie pieniężnej termin wniesienia wadium jest
terminem uznania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.

12.7

Zatrzymanie i zwrot wadium.

12.8

Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art.
46 ustawy.
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13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14

Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy SIWZ dokonywane
będą w złotych polskich
15

Opis sposobu przygotowania oferty.
15.1

Wymagania podstawowe.
15.1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
15.1.2 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ.
15.1.3 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby.
15.1.4 Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu
z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną
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15.2

notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa
wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
15.1.5 Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SIWZ były wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w
zgodnej z SIWZ formie.
15.1.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
15.1.7 Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Forma oferty.
15.2.1 Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki
do SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane
komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
15.2.2 Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku
komputerowego lub maszynopisu.
15.2.3 Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
15.2.4 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te
powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
15.2.5 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę.
15.2.6 W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa
na podstawie art. 8 ust 3 ustawy Wykonawca zobowiązany jest wskazać
i odpowiednio oznaczyć (zaleca się wydzielenie stron zawierających
zastrzeżone informacje oraz oznaczenie ich adnotacją „tajemnica
przedsiębiorstwa”) w ofercie informacje, które nie mogą zostać ujawnione,
a także wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
15.2.7 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem
kopii – z zastrzeżeniem punktów 2.2.4 i 15.2.4 SIWZ. Oświadczenia sporządzane
na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w
formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
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15.3

dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę
(lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka
osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa.
15.2.8 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
15.2.9 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione
wątpliwości co do jej prawdziwości.
15.2.10 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.
Zawartość oferty:
15.3.1 wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ.
15.3.2 Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ obejmujące oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o
którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy;
15.3.3 Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca
zgodnie z art. 22a, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia;
15.3.4 stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie opisanej w pkt 15.1.4 SIWZ –
w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio
ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu; o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego - w formie opisanej w pkt 2.2.4. SIWZ;
15.3.5 w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na
podstawie art. 8 ust 3 ustawy Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne
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wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
15.3.6 dowód wniesienia wadium
15.4
Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści
z wyszczególnieniem liczby stron wchodzących w skład oferty.
15.5
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza składa na
wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 11.2 SIWZ, następujące
dokumenty, w tym:
15.5.1 /wykreśony/

15.6

16

15.5.2 pozostałe dokumenty wymienione w pkt 11 SIWZ z wyłączeniem Załącznika nr 5
do SIWZ
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego
informacji z otwarcia ofert Wykonawca składa:
15.6.1 Załącznik nr 5 do SIWZ - obejmujący listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, albo braku przynależności do grupy kapitałowej.

Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
16.1 Wyjaśnianie treści SIWZ.
16.1.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym, upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
16.1.2

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
16.1.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
w/w wniosku.
16.1.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie
internetowej http://coi.ssdip.bip.gov.pl/. i www.coi.gov.pl
16.2 Zmiany w treści SIWZ.
16.2.1 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz
zamieści na stronie internetowej http://coi.ssdip.bip.gov.pl/. i www.coi.gov.pl
16.2.2 Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
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Zebranie Wykonawców.
17.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie
zebrania Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści na
stronie internetowej http://coi.ssdip.bip.gov.pl/. i www.coi.gov.pl
17.2 Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania
o wyjaśnienie treści SIWZ, oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań.
Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ i zamieści na stronie internetowej http://coi.ssdip.bip.gov.pl/. i
www.coi.gov.pl

18

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
18.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki, Al. Jerozolimskie
132-136, 02-305 Warszawa (recepcja XIV piętro, budynek DELTA) w
nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
8 lutego 2018 r.
do godz.
11:45
18.2 Zaleca się złożenie oferty w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed
otwarciem kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać następująco:
Centralny Ośrodek Informatyki
Oferta w postępowaniu na „Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej
transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń
transmisji danych wraz z kartami SIM na potrzeby Centralnego Ośrodka Informatyki”
nr ref: COI-ZAK.3201.3.2018
Nie otwierać przed dniem 8 lutego 2018 r. godz. 12:00”
18.3 Na kopercie(paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres
Wykonawcy.
18.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
18.4.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
18.4.2 złożenie oferty w innym niż określonym w pkt 18.1 miejscu,
18.4.3 złożenie oferty nie opisanej w sposób określony w pkt 18.2 – uniemożliwiający
identyfikację oferty, lub postępowania którego dotyczy.
18.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki, Al.
Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa, sala konferencyjna.
W dniu
8 lutego 2018 r.
o godz.
12:00

19

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
19.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
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19.2
Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
19.3 Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
20

Tryb otwarcia ofert
20.1

W trakcie otwarcia ofert Zamawiający otworzy zewnętrzne koperty (paczki)
zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE" celem weryfikacji tożsamości
Wykonawcy który złożył oświadczenie o wycofaniu oferty.
Następnie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania wewnętrznej koperty.
20.2 Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed
otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do
oferty.
20.3 Oferty będą otwierane w kolejności wpływu.
20.4 W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86
ust. 3-4 ustawy.
20.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://coi.ssdip.bip.gov.pl/. i www.coi.gov.pl informacje z otwarcia ofert podając
informacje o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy
21
Zwrot oferty złożonej po terminie.
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
22
Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
23
Opis sposobu obliczenia ceny.
23.1 Cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ust 2 ustawy
z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915)
23.2 Podana w ofercie cena musi być wyrazona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać
wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
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24

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
23.3 Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.
23.4 Zamawiajacy zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, a także żadna cena jednostkowa
nie może mieć wartości 0,00 złotych.
23.5 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w części III
SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).
23.6 Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza
pomija się,a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną
cyfrę powiększa się o jednostkę), zgodnie z Art. 106 e ust 11 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. 2011 nr 177 poz. 054 t. j. z późn. zm.
Kryteria oceny ofert.
24.1

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

24.2

Ocenie punktowej zostaną poddane oferty wykonawców, którzy nie podlegają
wykluczeniu, a ich oferty nie zostały odrzucone

24.3

W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał będzie oferty na podstawie
następujących kryteriów i przyznanej im wagi:

Cena
Ilość transferu danych w pakiecie

- 60%
- 40 %

24.4

Oferty będą oceniane według powyższych kryteriów w skali od 0 do 100 pkt.

24.5

Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

24.5.1 W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku liczbę punktów wynikających z działania:
Pi (C) = C(min) / C(i) x 60
gdzie:
Pi (C) = liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena" (C)
C (min) = najniższa cena za spośród wszystkich ważnych ofert
C(i) = cena oferty badanej
60 = oznacza wagę
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 60 pkt.
Cena w tym kryterium składa się z sumy zamówienia podstawowego oraz prawa opcji.
24.6

Zasady oceny kryterium „Ilość transferu danych w pakiecie” (TP)

Oceniana będzie zaoferowana ilość transferu danych w pakiecie dla każdego numeru
telefonicznego z osobna.
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Wartość punktowa badanej oferty "I" zostanie obliczona wg wzoru:
Pi(I) = ilość transferu danych w pakiecie w badanej ofercie (w gigabajtach) x 40
największa ilość transferu danych w pakiecie (w gigabajtach)
spośród wszystkich ważnych ofert
gdzie:
Pi (I) = liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Ilość transferu danych
w pakiecie"(I)
40 = oznacza wagę
Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium, tj. 40, otrzyma oferta Wykonawcy, który
zaoferuje ilość transferu danych w pakiecie wynoszącą 20 gigabajtów.
Wykonawca, który zaoferuje minimalną ilość transferu danych określoną w pkt. III 1. 4) OPZ 10 gigabajtów, otrzyma 0 pkt.
1. W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym ilości GB
Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował minimalna ilość wymaganą przez
Zamawiającego tj. 10GB.
2. Wykonawca, który zaoferuje transfer wyższy niż 20GB dla celów oceny oferty zostanie
uznane, że zadeklarował transfer w wysokości 20GB.
3. Oferta Wykonawcy, który oferuje minimalną ilość transferu danych tj. 10GB będzie podlegać
ocenie punktowej.
Oferta wykonawcy, który w Formularzu Ofertowym poda ilość transferu danych w pakiecie mniejszą
niż 10 gigabajtów, zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
24.7

Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert
podlegających ocenie) na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryterium „cena”,
kryterium „Ilość transferu danych w pakiecie”, zgodnie ze wzorem:
R=C+I
gdzie
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
I – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ,,Ilość transferu danych w
pakiecie”

24.8

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który uzyskał
najwyższą liczbę punktów w ocenie punktowej,

24.9

Jeżeli nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ (otrzymały taką samą ilość punktów), Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
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cenie, zamawiający wezwnie tych wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych
24.10

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

25

Sposób oceny ofert.
25.1 Ocena złożonych ofert odbędzie się wyłącznie na podstawie wymaganych w treści
SIWZ oświadczeń i dokumnetów.
25.2 Zamawiający dokona weryfikacji ofert, badając czy oferty:
a. nie podlegają odrzuceniu
b. zawierają rażąco niską cenę
25.3 Zamawiający dokona wstępnej oceny braku podstaw do wykluczenia.
25.4 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy oraz wykazu osób.
25.5 Sporządzi wstępny ranking ofert przyznając punkty w kryteriach określonych w SIWZ
25.6 Następnie do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
Zamawiajacy skieruje wezwanie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 11
SIWZ mających potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw do wykluczenia, spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi lub roboty
budowlane wymagań zamawiającego określonych w treści SIWZ.
25.7 W przypadku potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz spełniania przez oferowane
dostawy lub usługi lub roboty budowlane wymagań Zamawiajacego określonych
w treści SIWZ Zamawiający przestąpi do wyboru oferty najkorzystniejszej
25.8 W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę do którego Zamawiający
skieruje wezwanie, o którym mowa w pkt. 25.7 SIWZ spełniania warunków udziału
w postępowaniu, spełnieniu którejkolwiek z przesłanek wyklucznia, nie wykazaniu,
że oferowane dostawy lub usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
Zamawiajacego określone w SIWZ Zamawiający powtórzy procedurę opisaną w pkt
25.6 SIWZ, kierując wezwanie do wykonacy, który uzyskał kolejny wynik w rankingu
ofert.
25.9 Zamawiający działając odpowiednio dla każdego etapu postepowania, mając
na uwadze jego prawidłowy przebieg prowadził będzie czynności majace na celu
wyjaśnienie lub uzupełnienie oferty, o ile wymagają tego przepisy ustawy.
25.10 W przypadku omyłek w obliczeniu ceny Zamawiający za podstawę poprawy przyjmie
liczbę jednostek miary i wskazaną przez Wykonawcę cenę jednostkową.

26

Odrzucenie oferty
26.1 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy.
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26.2

27

Zamawiajacy podejmując decyzję o odrzuceniu oferty, uwzgledniał będzie
okoliczności wymienione w art. 89 ust 3 – ust 5 ustawy

Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
27.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie
wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie i SIWZ.
27.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.
27.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
27.3.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce 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;
27.3.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a
w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne ;
27.3.3 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
27.3.4 unieważnieniu postępowania
27.4 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację,
o których mowa w pkt. 27.3.1. albo 27.3.4 również na stronie internetowej
http://coi.ssdip.bip.gov.pl/. i www.coi.gov.pl, oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa.
27.5 Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego
zamówienia.
27.5.1 Zamawiający podpisze umowę ramową z Wykonawcami(ą), których(ego) oferty(a)
zostały(a) wyłoniana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zawiadomi
Wykonawców(ę) o miejscu i terminie zawarcia umowy.

28

Dokumenty, jakie musi dostarczyć Wykonawca Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

Pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie do podpisania umowy nie
wynika z dokumentów załączonych do oferty.
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29

Środki ochrony prawnej

29.1

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

29.2

Odwołanie – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Szczegółowo zasady i terminy
wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180-186 Ustawy. Odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:

29.2.1
29.2.2
29.2.3
29.2.4
29.2.5

określenia warunków udziału w postępowaniu;
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego;
opisu przedmiotu zamówienia;
wyboru najkorzystniejszej oferty;

29.3

Wykonawca 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

29.4

Skarga do sądu - przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na
orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały
w art. 198a-198g Ustawy.

30

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
30.1 Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Paweł Woźniak – Specjalista – tel.: 22 250 28 83 (wew 146)
30.2 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
(zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują
powołując się na nr referencyjny postępowania COI-ZAK.3201.3.2018:
pisemnie na adres:
Centralny Ośrodek Informatyki, Al. Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa [sekretariat],
drogą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych przez
programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader
faksem na nr +48 22 250 29 87
Podwykonawstwo.
31.1 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców. Wskazanie niniejszego ma nastąpić w Formularzu Oferty.







31
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31.2

31.3

31.4

31.5

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazac Zamawiajacemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastepuje w trakcie
jego realizacji (dotyczy usług lub robót budowlanych) Wykonawca na żądanie
Zamawiającego przedstawienia oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy
lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec
podwykonawcy
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą przesłanki
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Pozostałe postanowienia dotyczące podwykonawców zostaną każdorazowo
określone w cz. III SIWZ – wzór umowy (w zależności od rodzaju postępowania)

32
Wykaz załączników do SIWZ
Załącznikami do SIWZ są następujące wzory:
Lp.
Oznaczenie Załącznika
Nazwa Załącznika
1.
Załącznik nr 1
Wzór Formularza Oferty
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
2.
Załącznik nr 2
w postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do
3.
Załącznik nr 3
wykluczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy
Wzór listy podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy
5
Załącznik nr 4
kapitałowej albo braku przynależności do grupy kapitałowej
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 15 SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze
złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
Podpisy:
Sporządził:

Przewodniczący Komisji:

………………

……………………………

Radca Prawny

……………………………………..
ZATWIERDZAM
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CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia

64212000-5 Usługi telefonii komórkowej
32250000-0 Telefony komórkowe
32552410-4 Modemy
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej
transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń
transmisji danych wraz z kartami SIM na potrzeby Centralnego Ośrodka Informatyki.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
 świadczenie usług telefonii komórkowej dla 235 numerów będących w posiadaniu
Zamawiającego z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej,


II.

świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą 40 sztuk
modemów do transmisji danych i kart SIM.

Informacje podstawowe.

1. Zamawiający wymaga zachowania obecnie posiadanych aktywnych numerów telefonicznych,
w liczbie 235 numerów telefonicznych oraz 40 numerów do transmisji danych.

2. Przedmiot Umowy realizowany będzie przez Wykonawcę w okresie:


świadczenie usług telefonii komórkowej dla 70 numerów będących w posiadaniu
Zamawiającego wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej
od dnia 26.06.2018 roku do dnia 31.03.2020 roku,



świadczenie usług telefonii komórkowej dla 165 numerów będących w posiadaniu
Zamawiającego wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej
od 01.04.2018 roku od 31.03.2020 roku,



świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych dla 40 numerów będących w
posiadaniu Zamawiającego od 01.04.2018 roku od 31.03.2020 roku wraz z dostawą
40 sztuk modemów do transmisji danych od dnia 01.04.2018 roku do dnia
31.03.2020 roku.
3. Na każde żądanie Zamawiającego operator przeniesie numer w czasie trwania umowy na
wskazaną przez Zamawiającego osobę lub firmę (z zastrzeżeniem art. 57 ust 2 ustawy z dnia
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16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne) bez konieczności uruchomienia przez
Zamawiającego nowego numeru. W tej sytuacji Wykonawca zawiera osobną umowę
z użytkownikiem na warunkach nie gorszych niż przedstawione w standardowej ofercie dla
biznesu, zaś, jeżeli użytkownikiem jest osoba fizyczna to w przypadku cesji osobna umowa
zawarta z takim użytkownikiem będzie na warunkach nie gorszych niż w standardowej
ofercie Wykonawcy dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (klientów
indywidualnych). Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie prawo do możliwości
uruchomienia nowego numeru w miejsce przeniesionego numeru na zasadach określonych
w umowie oraz na pozostały okres obowiązywania Umowy.
4. Realizacja zamówienia odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych w terminie
nie późniejszym niż do 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi telekomunikacyjnej
przez Operatora aktywnych kart SIM oraz fabrycznie nowych aparatów telefonicznych
i modemów,
5. Aktywacja wszystkich kart SIM dostarczonych przez Wykonawcę powinna być bezkosztowa.
6. Połączenia międzynarodowe oraz roamingowe poza Unią Europejską będą taryfikowane
zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych
obowiązującym
u Operatora. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do umowy aktualny cennik, który
będzie obowiązywał w ramach roamingu. Obniżenie cen usług świadczonych przez
Wykonawcę w ramach roamingu skutkuje obniżeniem tych cen również w stosunku do
Zamawiającego, poczynając od pierwszego miesiąca rozliczeniowego po wejściu w życie
nowych niższych cen tych usług.
7. Zasięg świadczonych przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych obejmuje, co najmniej
91% terytorium RP, według aktualnie publikowanych map zasięgu Wykonawcy, w tym
siedzibę Zamawiającego, na poziomie umożliwiającym realizację transmisji danych/głosu
w każdych warunkach.
8. Na każde żądanie Zamawiającego Operator dokona bezpłatnej zmiany numeru
telefonicznego w ilości 10 sztuk w trakcie trwania umowy, nie później niż w terminie do 72
godzin od momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego.
9. Operator zapewni Zamawiającemu całodobową możliwość korzystania z bezpłatnej infolinii.

III.

Opłaty abonamentowe.

1. Opłata abonamentowa obejmie:
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1) nielimitowane i bezpłatne połączenia do wszystkich operatorów komórkowych na
terenie kraju,
2) nielimitowane i bezpłatne połączenia do wszystkich operatorów stacjonarnych na terenie
kraju z wyłączeniem numerów specjalnych o podwyższonej opłacie,
3) nielimitowane i bezpłatne wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS) na terenie
kraju, do krajowych sieci komórkowych.
4) transfer danych z limitem min. 10 GB dla każdego numeru telefonicznego z osobna.
W ramach dodatkowego kryterium oceny ofert Wykonawca może zaoferować transfer
danych o limicie większym niż 10 GB dla każdego numeru. Po wykorzystaniu limitu 10 GB
bądź większego - w zależności od oferty Wykonawcy - transferu danych użytkownik może
nadal bezpłatnie korzystać z Internetu w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym,
przy czym dostawca Internetu ma prawo zmniejszyć jego prędkość do końca tego okresu
rozliczeniowego; Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami za transmisję
danych po przekroczeniu określonego w ofercie Wykonawcy limitu transferu danych).
2. W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej Operator zapewni dodatkowo:
1) aktywację usługi roamingu,
2) usługę poczty głosowej w przypadku połączeń z pocztą głosową wykonywanych na
terenie kraju,
3) pakiet aktywnych usług: identyfikację numeru rozmówcy, oczekiwanie na połączenie,
dokonywanie połączeń, zawieszanie połączeń, połączenia z numerami alarmowymi,
powiadomienie o próbie połączenia (SMS),
4) bezpłatny dostęp do Internetu (LTE/WCDMA/GSM),
5) bezpłatne połączenia przychodzące na terenie kraju,
6) bezpłatne blokowanie połączeń na numery skrócone (z wyjątkiem numerów
alarmowych), specjalne, jak również na numery o podwyższonej opłacie tzw. numery
„Premium rate”, numery płatnych infolinii, SMS Premium oraz MMS Premium przed
rozpoczęciem świadczenia usług,
7) brak blokad SIMLOCK na dostarczonych aparatach telefonicznych i urządzeniach modem,
3. Opłata abonamentowa za każdy miesiąc świadczenia usługi będzie w takiej samej wysokości,
z wyłączeniem zapisów pkt. II 6 OPZ.
4. Karty SIM – wymagania:
1)

karta SIM powinna być zabezpieczona przed uruchomieniem 4-cyfrowym kodem PIN,

2)

w przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta SIM musi zostać
samoczynnie zablokowana, odblokowanie możliwe powinno być jedynie po
wprowadzeniu podanego (przy dostarczeniu kart SIM) przez Operatora kodu PUK,

3)

Operator zapewni możliwość natychmiastowej blokady karty SIM np.: w przypadku
kradzieży lub utraty aparatu telefonicznego po zgłoszeniu przez upoważnionego
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pracownika Zamawiającego do współpracy z Operatorem, a także bezpłatne wydanie i
aktywację duplikatów kart SIM,

IV.

4)

karty SIM mają być dostarczone na koszt i ryzyko Operatora w opakowaniach
uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich ma być widoczny
numer telefoniczny,

5)

dostarczone przez Operatora karty SIM muszą być kompatybilne z dostarczonymi
aparatami telefonicznymi.

Opłaty abonamentowe dla Internetu mobilnego

1. Opłata abonamentowa obejmie:
a) transfer danych z limitem min. 30 GB dla każdej karty SIM z osobna (po wykorzystaniu limitu
transferu danych użytkownik może nadal bezpłatnie korzystać z Internetu w danym
miesięcznym okresie rozliczeniowym, przy czym dostawca Internetu ma prawo zmniejszyć
jego prędkość do końca tego okresu rozliczeniowego; Zamawiający nie zostanie obciążony
żadnymi kosztami za transmisję danych po przekroczeniu limitu transferu danych).
2. W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej Operator zapewni dodatkowo:
a. aktywację usługi LTE
b. brak blokad SIMLOCK na dostarczonych urządzeniach,
3. Karty SIM – wymagania:
1) karta SIM powinna być zabezpieczona przed uruchomieniem 4-cyfrowym kodem PIN,
2) w przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta SIM musi zostać
samoczynnie zablokowana, odblokowanie możliwe powinno być jedynie po wprowadzeniu
podanego (przy dostarczeniu kart SIM) przez Operatora kodu PUK,
3) Operator zapewni możliwość natychmiastowej blokady karty SIM np.: w przypadku
kradzieży lub utraty modemu po zgłoszeniu przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego do współpracy z Operatorem, a także bezpłatne wydanie i aktywację
duplikatów kart SIM,
4) karty SIM mają być dostarczone na koszt i ryzyko Operatora w opakowaniach
uniemożliwiających ich uszkodzenie.
5) dostarczone przez Operatora karty SIM muszą być kompatybilne z dostarczonymi
modemami
4. Opłata abonamentowa za każdy miesiąc świadczenia usługi będzie w takiej samej wysokości, z
wyłączeniem zapisów pkt. II 6 OPZ.
V.

Aparaty telefoniczne.
1. Wszystkie dostarczone aparaty telefoniczne muszą być fabrycznie nowe i tworzyć handlowy
komplet tak, jak przewiduje to producent. (Zamawiający przez handlowy komplet rozumie
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minimum: kartę gwarancyjną, zestaw słuchawkowy, ładowarkę sieciową oraz kabel USB z
możliwością podłączenia do komputera).
2. Wszystkie aparaty telefoniczne mają być dostarczone na koszt i ryzyko Operatora
w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie.
3. Dostarczone aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami muszą posiadać certyfikat zgodności CE
oraz świadectwo homologacji lub certyfikat zgodności lub znak zgodności urządzenia
z zasadniczymi wymaganiami, wydane przez uprawniony organ innego państwa, a uznane
przez polski organ właściwy w sprawach certyfikacji, lub deklarację zgodności urządzenia
z zasadniczymi wymaganiami, wydaną przez producenta albo jego przedstawiciela.
4. Aparaty telefoniczne muszą być objęte co najmniej 12-miesieczną gwarancją producenta.
Wykonawca zagwarantuje w ramach umowy pełną obsługę serwisową aparatów
telefonicznych (odbiór uszkodzonego urządzenia z siedziby Zamawiającego, zapewnienie
urządzenia zastępczego oraz dostarczenie urządzenia po naprawie bezpośrednio do siedziby
Zamawiającego).
5. Operator dostarczy 126 aparatów telefonicznych oraz do 20 aparatów telefonicznych
Kategorii B w ramach prawa opcji (wraz z kartami SIM ze skonfigurowanymi kartami SIM oraz
usługami, o których mowa w ust III); , dla których wymagania minimalne określone są w
załączniku nr 2 do OPZ.

VI.

Modemy.
1. Operator dostarczy 40 sztuk modemów USB, dla których wymagania minimalne
określone są w załączniku nr 2 A do OPZ.
2. Wszystkie urządzenia modem mają być dostarczone na koszt i ryzyko Operatora
w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie.
3. Dostarczone urządzenia modem muszą posiadać certyfikat zgodności CE oraz
świadectwo homologacji lub certyfikat zgodności lub znak zgodności urządzenia
z zasadniczymi wymaganiami, wydane przez uprawniony organ innego państwa,
a uznane przez polski organ właściwy w sprawach certyfikacji, lub deklarację
zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami, wydaną przez producenta albo
jego przedstawiciela.
4. Urządzenia modem muszą być objęte co najmniej 24-miesieczną gwarancją
producenta. Wykonawca zagwarantuje w ramach umowy pełną obsługę serwisową
urządzeń (odbiór uszkodzonego urządzenia z siedziby Zamawiającego, zapewnienie
urządzenia zastępczego oraz dostarczenie urządzenia po naprawie bezpośrednio do
siedziby Zamawiającego).
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5. Wykonawca przedstawi w ofercie jedną cenę dla wszystkich kategorii zaoferowanych
modemów.
VII.

Wymagania dodatkowe.

1.

Operator zapewni dostęp do elektronicznego systemu umożliwiającego bezpieczną
i samodzielną obsługę konfiguracji konta poprzez aplikację internetową działającą
w trybie online. Usługa dostępna będzie całodobowo i bezpłatnie

2. Bilingi.
1)

Operator udostępni upoważnionym osobom Zamawiającego możliwość dostępu do
bilingów wszystkich numerów telefonów komórkowych będących przedmiotem
postępowania.

2)

Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie miał dostęp do bilingu w okresie
upływu miesiąca od terminu rozpoczęcia świadczenia usługi przez Operatora do upływu
miesiąca po terminie wygaśnięcia umowy jednak, co najmniej za ostatnie 12 miesięcy.
Jeśli w danym okresie usługa była świadczona przez okres krótszy niż 12 miesięcy, billing
będzie obejmował co najmniej okres już zrealizowanej usługi.

3)

Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie mógł pobierać biling z danego
okresu wielokrotnie za pomocą aplikacji internetowej na dysk lokalny swojego
komputera w formacie tekstowym umożliwiającym wgląd w jego treść za pomocą
ogólnie dostępnej i bezpłatnej aplikacji (ADOBE PDF) Wykonawca zapewni ponadto
możliwość exportu bilingu do pliku w formacie akceptowanym przez MS Excel.

3. Operator wyznaczy dedykowanego opiekuna technicznego i handlowego w celu zapewnienia
bieżącej obsługi drogą e-mailową oraz telefoniczną od godz. 8:00 do godz. 16:00 we
wszystkie dni robocze.
4. Potwierdzeniem przez Zamawiającego dostawy aparatów telefonicznych oraz modemów
będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony umowy Protokół odbioru, którego wzór
stanowi Załącznik nr 5 do umowy. Z chwilą podpisania Protokołu odbioru przez obie Strony
aparaty telefoniczne i modemy stają się własnością Zamawiającego.
5. Przeniesienie numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego.
1)

W przypadku wyboru oferty innego operatora świadczącego usługi
telekomunikacyjne niż dotychczasowy, Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia jest zobowiązany do zachowania dotychczas używanych 235 numerów
telefonicznych
u obecnego operatora (ORANGE i P4)) i przeniesienia numerów na zasadach
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zgodnych z Prawem telekomunikacyjnym oraz rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury
z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w
publicznych sieciach teleinformatycznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1670). Wykaz numerów
telefonicznych znajduje się w załączniku nr 1 do OPZ.

.
VIII.

2)

Procedura przenoszenia numerów telefonicznych do nowego operatora odbędzie się
na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia
2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach
teleinformatycznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1670).

3)

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w
sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 1670). z uwzględnieniem zapisu § 10 ust. 8 pkt 1 (przerwa w
świadczeniu usług w momencie przenoszenia numeracji do nowego operatora może
występować
w godzinach 00:00 a 03:00 w nocy), przeniesienie odbędzie się po zakończeniu
trwania obowiązującej umowy tj. w nocy z dnia 29 lutego 2016 na dzień 1 marca
2016 r.

Warunki gwarancji i serwisu.

Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określone zostały w § 4 wzoru umowy.
Pozostałe zasady realizacji niniejszego zamówienia określone zostały w części III SIWZ - wzór umowy.
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Załącznik nr 1 do OPZ

Lp.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ – WYKAZ NUMERÓW
NR TELEFONU
1
729056800
2
729056801
3
729056802
4
729056803
5
729056804
6
729056805
7
729056806
8
729056807
9
729056808
10
729056809
11
729056810
12
729056811
13
729056812
14
729056813
15
729056814
16
729056815
17
729056816
18
729056817
19
729056818
20
729056819
21
729056820
22
729056821
23
729056822
24
729056823
25
729056824
26
729056825
27
729056826
28
729056827
29
729056828
30
729056829
31
729056830
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

729056831
729056832
729056833
729056834
729056835
729056836
729056837
729056838
729056839
729056840
729056841
729056842
729056843
729056844
729056845
729056846
729056847
729056848
729056849
729056850
729056851
729056852
729056853
729056854
729056855
729056856
729056857
729056858
729056859
729056860
729056861
729056862
729056863
729056864
729056865
729056866
729056867
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

729056868
729056869
508079467
725211077
572703946
572703947
505335841
572703950
572703951
572703952
502192377
503171317
503171311
723230516
724960323
724960324
724960331
724960345
572703961
572703962
572703963
572703964
572703965
572703966
572703967
572703968
572703969
572703970
572703971
572703972
572703973
572703974
572703975
572703976
572703977
572703978
572703979
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106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

572703980
572703981
572703982
572703983
572703984
572703985
572703986
572703987
572703988
572703989
572703990
572703991
572703992
572703993
572703994
572703995
572703996
572703997
572703998
572703999
607501312
728435301
728435302
728435303
728435304
728435305
728435306
728435307
728435308
728435320
728435321
728435322
728435323
728435324
728435325
728435326
728435327
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143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

728435333
728435335
728435340
728435341
728435342
728435343
728435344
728435345
728435346
728435347
728435350
728435351
728435355
728435356
728435360
728435361
728435362
728435363
728435365
728435366
728435367
728435370
728435371
728435375
728435376
728435377
728435378
728435379
728435380
728435381
728435382
728435383
728435384
728435385
728435386
728435387
728844900
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180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

887870578
887870579
887870580
887870581
887870582
887870583
887870584
887870585
887870586
887870587
887870588
887870589
887870590
887870826
887870967
887870969
887870971
887870972
887870973
887870974
887870975
887870976
887870977
887870978
887870979
887870980
887870981
887870982
887870983
887870984
887870985
887870986
887870987
887870988
887870989
887870991
887870992
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217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

887870993
887870994
887870995
887870996
887870998
887870999
887871034
887871035
887871036
887871037
887871038
887871039
887871040
502011330
887871042
887871044
887871045
887871046
503171316
Internet
503784782
503784820
503784862
503784864
503784970
503785012
503785045
503785060
503785067
503785093
503785099
503785105
503785127
503785138
503785144
503785176
503785238
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

503785239
503785253
503785275
503785284
503785287
503785288
503785311
503785336
503785346
503785434
503785461
503785470
503785499
503785585
503785620
503785624
503785749
503785823
503786026
503786145
503786151
503786228
503786263

Załącznik nr 2 do OPZ – Wymagania minimalne dla aparatów telefonicznych

Zamawiający wymaga dostarczenia 126 sztuk aparatów telefonicznych wraz z kompletem producenta
zawierającym co najmniej, kartę gwarancyjna, zestaw słuchawkowy, ładowarkę sieciową oraz kabel USB z
możliwością podłączenia do komputera, o wymaganiach minimalnych określonych poniżej.
Kategoria A – 20 sztuk
1. Model wprowadzony do sprzedaży w 2016 roku lub później
2. obsługa sieci LTE-A kategorii 9
3. klasa odporności obudowy m.in. IP67
4. rozdzielczość ekranu 1334*750 punktów
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

wielkość ekranu 4,6 cala
liczba rdzeni procesora: 4
pamięć wewnętrzna 32 GB
aparat główny rozdzielczość: 12 Mpix
przedni aparat rozdzielczość 7 Mpix
nagrywanie w rozdzielczości 4K, 30 klatek na sekundę
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
wszystkie moduły systemu operacyjnego telefonu aktualizowane przez producenta
zakaz fragmentacji systemu operacyjnego: system operacyjny powinien wykorzystywać wszystkie
aktualnie dostępne wersje modułów składowych.
14. sprzęt pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek polski wraz z menu w języku polskim
Kategoria B – 106 sztuk
1. minimum 5,2” dotykowy ekran o rozdzielczości minimum 1920x1080
2. minimum 3 GB pamięci RAM
3. obsługa Bluetooth minimum 4.2
4. gniazdo rozszerzeń: karty microSD™ do min. 64 GB
5. obsługa LTE
6. aparat fotograficzny min. 16 Mpx
7. menu w języku polskim
8. czytnik linii papilarnych
9. min. pyłoszczelność i wodoszczelność (min. IP67)
10. model wprowadzony do sprzedaży: w 2017 lub później
11. rozmiar Karty SIM : Nano-SIM
12. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
14. sprzęt pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek polski wraz z menu w języku polskim
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń o parametrach wyższych od wymagań minimalnych.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje urządzenia o niższych parametrach niż minimalne, opisane powyżej
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Załącznik nr 2 A do OPZ – Wymagania minimalne dla urządzenia modem
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Zamawiający wymaga dostarczenia 40 sztuk urządzeń modem USB o wymaganiach minimalnych określonych
poniżej.
modem :
- urządzenie typu "USB stick" ,
- obsługujące systemy operacyjne;
- minimum Windows XP SP3, Windows Vista SP1/SP2, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.7
- obsługujące minimum sieci:
LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz, HSPA+/HSPA/UMTS 900/2100 MHz , EDGE/GPRS/GSM
850/900/1800/1900 MHz,
- Automatyczna instalacja modemu na komputerze,
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń o parametrach wyższych od wymagań minimalnych.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje urządzenia o niższych parametrach niż minimalne, opisane powyżej
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
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CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
UMOWA NR COI/U/3201/……./2018 (COI-ZAK.3201. . 2018)
dotycząca świadczenia usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z
dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami
SIM na potrzeby Centralnego Ośrodka Informatyki

zwana dalej „Umową”, zawarta dnia .................... 2018 roku w Warszawie pomiędzy:
Centralnym Ośrodkiem Informatyki z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000372110, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7252036863, REGON
100999489, reprezentowanym przez :
………………………………………………………,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………. z siedzibą w ………………… (kod pocztowy) przy ul. …………………., wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………………………, prowadzonego przez Sąd
……………………………………, ……..wydział …………………………, NIP ………………., REGON…………….. reprezentowaną
przez
Pana/ią …………………… – ………………………
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą ”
łącznie zwanymi dalej „Stronami”, osobno „Stroną”.
W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego świadczenia
usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych
aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami SIM na potrzeby Centralnego
Ośrodka Informatyki, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej
równowartości kwoty 144 000 euro, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) („Prawo zamówień
publicznych”) została zawarta Umowa o następującej treści.

1.

§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji
danych wraz z sukcesywną dostawą i sprzedażą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i
urządzeń transmisji danych (modemów) wraz z kartami SIM na potrzeby Centralnego Ośrodka
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Informatyki zwanych dalej łącznie „Usługami”, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1
do Umowy, w ilościach wynikających z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
2.

3.

Zamówienie obejmuje w szczególności:
a) świadczenie usług telefonii komórkowej dla 235 numerów będących w posiadaniu Zamawiającego wraz
z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej,
b)
świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą 40 sztuk modemów do
transmisji danych i kart SIM.
Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa załącznik nr 2 do umowy – Opis przedmiotu
zamówienia (zwany dalej „OPZ”).

4.

Usługi powinny być realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z
2017.1907 t.j.).

5.

/punkt wykreślony/

6. Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistym
zapotrzebowaniem Zamawiającego. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ogólnej
wartości przedmiotu Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z
tego tytułu wobec Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, obejmującego:
1) dokonanie zakupu dodatkowych fabrycznie nowych aparatów telefonicznych w ilości nie większej niż
20 sztuk aparatów telefonicznych wraz ze skonfigurowanymi kartami SIM oraz usługami, o których mowa
w ust 1;
2) gwarancję niezmienności cen jednostkowych określonych w ofercie;
3) każdorazową dowolność wyboru momentu zakupu dodatkowych fabrycznie nowych aparatów
telefonicznych wraz ze skonfigurowanymi kartami SIM oraz usługami, o których mowa w ust 1, w okresie od
dnia zawarcia Umowy, nie później jednak niż do dnia 30.09.2018 roku,

8. Skorzystanie z prawa opcji w całości lub w części jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji
Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego w całości lub w części z tego prawa nie
rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń.
§2
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że:
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1)

jest uprawniony do świadczenia Usług zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne,
2) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, kadrowym, finansowym oraz
uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu
Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się:
1) wykonać przedmiot Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa polskiego i wspólnotowego,
2) poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od
dnia ich zaistnienia, w formie pisemnej, o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na
wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Jeżeli okoliczności, o których mowa powyżej,
uniemożliwią Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający
ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w ciągu 14 dni od dnia
poinformowania przez Wykonawcę
o okolicznościach, o których mowa w zdaniu pierwszym.
3) ponosić koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty transportu urządzeń i
ubezpieczenia przesyłek,
4) zapewnić przeniesienie do własnej sieci (przeniesienie na nowe karty SIM) dotychczasowych 235
sztuk numerów telefonicznych Zamawiającego, używanych u obecnego operatora, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania
z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, poz.1670) z uwzględnieniem, że
przerwa w świadczeniu usług w momencie przenoszenia numeracji do nowego operatora może
występować w godzinach 00:00 a 03:00 w nocy. Przeniesienie 205 numerów będących w
posiadaniu Zamawiającego, w tym 165 numerów telefonicznych i 40 numerów służących do
transmisji danych odbędzie się w nocy z dnia 31.03.2018 r. na dzień 01.04.2018 r., natomiast
przeniesienie pozostałych 70 numerów będących w posiadaniu Zamawiającego odbędzie się w nocy
z dnia 25.06.2018r. na dzień 26.06.2018r.
§3
Termin i zasady realizacji przedmiotu Umowy
1. Wykonawca zapewni świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych,
zgodnie z poniższymi terminami:
1) dla 165 numerów będących w posiadaniu Zamawiającego w terminie od dnia 01.04.2018 roku do
dnia 31.03.2020 roku.
2) dla 70 numerów będących w posiadaniu Zamawiającego w terminie od dnia 26.06.2018 roku do dnia
31.03.2020 roku.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

3) dla 40 numerów będących w posiadaniu Zamawiającego służących do transmisji danych – od dnia
01.04.2018 roku do dnia 31.03.2020 roku.
Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi telekomunikacyjnej przez
Operatora, po wcześniejszym otrzymaniu decyzji od Zamawiającego co do wyboru modeli, zgłoszonej na
adres e-mail:…………………………. lub przesłanej faxem: …………………………………. dostarczy do siedziby
Zamawiającego, przy ul. Al. Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa, urządzenia, o których mowa w §1
ust. 1 Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy do
poinformowania na piśmie Wykonawcy o ilościach poszczególnych modeli aparatów telefonicznych
wybranych przez Zamawiającego spośród kategorii B aparatów wymienionych w ofercie.
Aktywacja kart SIM nastąpi w terminach wskazanych w ust. 1.
Usługi wykonywane przez Wykonawcę będą świadczone na zasadach i warunkach określonych
w Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych wydanym na podstawie w/w
ustawy, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku sprzeczności postanowień umownych i
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy pierwszeństwo mają postanowienia
umowne.
Strony ustalają, że dostawa aparatów telefonicznych oraz modemów nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy
w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie i podlega ona akceptacji przez Zamawiającego na
podstawie Protokołu odbioru, stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy.
W przypadku korzystania przez Zamawiającego z Usług, których przedmiotem będą usługi roamingu
Wykonawca będzie dokonywał ich rozliczenia na podstawie aktualnego cennika Wykonawcy. Cennik
Wykonawcy obowiązujący w dniu podpisania Umowy stanowi załącznik nr 3 Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w
cenniku i regulaminie świadczenia Usług, jak również do przesyłania do Zamawiającego aktualnie
obowiązujących cenników i regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych na własny koszt, z
wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym w stosunku do terminu ich obowiązywania.
Na każde żądanie Zamawiającego operator przeniesie numer w czasie trwania umowy na wskazaną przez
Zamawiającego osobę lub firmę (z zastrzeżeniem art. 57 ust 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo
telekomunikacyjne) bez konieczności uruchomienia przez Zamawiającego nowego numeru. W tej sytuacji
Wykonawca zawiera osobną umowę z nowym użytkownikiem na warunkach nie gorszych niż
przedstawione w standardowej ofercie dla biznesu, zaś jeżeli użytkownikiem jest osoba fizyczna to w
przypadku cesji osobna umowa zawarta z takim użytkownikiem będzie na warunkach nie gorszych niż w
standardowej ofercie Wykonawcy dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
(klientów indywidualnych). Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie prawo do możliwości
uruchomienia nowego numeru w miejsce przeniesionego numeru na zasadach określonych w Umowie
oraz na pozostały okres obowiązywania Umowy.
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10. Na każde żądanie Zamawiającego Operator dokona bezpłatnej zmiany numeru telefonicznego w trakcie
trwania umowy, nie później niż w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia dokonanego przez
Zamawiającego.
11. Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie Usług stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i aktów wykonawczych do w/w ustawy.
12. Podwykonawstwo.
1) W toku realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich jako
swoich Podwykonawców, przy zachowaniu następujących warunków:
a) zlecenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom, nie wyłącza
odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu
Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były uchybienia lub
zaniedbania jego własnych pracowników;
b) za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
§4
Warunki gwarancji i serwisu
1. Wykonawca zapewni nieprzerwane świadczenie Usług oraz całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem
świadczonych Usług w okresie obowiązywania Umowy.
2. Gwarancja na dostarczone aparaty telefoniczne nie może być krótsza niż 12 miesięcy, zaś na ładowarki do
urządzeń nie może być krótsza niż 6 miesięcy. Jeżeli producent urządzeń udziela dłuższej gwarancji niż
okresy wskazane w zdaniu pierwszym, obowiązuje okres gwarancji określony przez producenta.
3. Gwarancja na dostarczone modemy nie może być krótsza niż 24 miesiące. Jeżeli producent urządzeń
udziela dłuższej gwarancji niż okresy wskazane w zdaniu pierwszym, obowiązuje okres gwarancji
określony przez producenta.
4. Zamawiający dokona zgłoszenia uszkodzenia sprzętu (aparat telefoniczny / modem) lub przerw
w świadczeniu usług telekomunikacyjnych opiekunowi na adres e-mail ............. lub telefonicznie
......................... . Potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia jest e-mail przesłany przez Wykonawcę na adres
e-mail upoważnionego pracownika Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą.
5. Rozpoczęcie usuwania przez Wykonawcę przerw w świadczeniu usług telekomunikacyjnych nastąpi nie
później niż następnego dnia roboczego liczonego od dnia otrzymania zgłoszenia.
6. Wykonawca zagwarantuje w ramach Umowy pełną obsługę serwisową aparatów telefonicznych oraz
modemów (bezpłatny odbiór uszkodzonego urządzenia z siedziby Zamawiającego, zapewnienie
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urządzenia zastępczego oraz bezpłatne dostarczenie urządzenia po naprawie bezpośrednio do siedziby
Zamawiającego).
7. Wykonawca zobowiązuje się odebrać uszkodzony aparat telefoniczny lub modem oraz dostarczyć w jego
miejsce aparat zastępczy lub urządzenie w ramach świadczonych Usług, w terminie 1 dnia roboczego
liczonego od dnia otrzymania zgłoszenia. Model aparatu i urządzenia zastępczego powinien posiadać
parametry co najmniej takie jak urządzenia (aparaty telefoniczne i modemy) wskazane w ofercie
Wykonawcy.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za urządzenia podczas transportu.
9. Nieodpłatna naprawa aparatu telefonicznego i modemu zostanie dokonana w terminie najpóźniej do 14
dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia.
10.Każdorazowo w przypadku braku możliwości naprawy aparatu telefonicznego lub modemu
w terminie określonym gwarancją (z zastrzeżeniem ust. 6), bądź dokonania nieskutecznej, trzykrotnej
naprawy danego aparatu telefonicznego lub modemu, Wykonawca wymieni uszkodzony aparat
telefoniczny i urządzenie modem na nowy, wolny od wad, o parametrach co najmniej takich jak wskazane
w ofercie Wykonawcy.
§5
Wynagrodzenie
1. Całkowite łączne wynagrodzenie dla Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy nie może przekroczyć
kwoty netto …….. zł (słownie: ………….), z wyłączeniem wynagrodzenia za usługi roamingu, i będzie
naliczane zgodnie z poniższymi zasadami:
a) maksymalne wynagrodzenie za abonament będzie wynosić netto ….. zł (słownie….) i będzie płatne
w równych ratach miesięcznych za każdy miesiąc korzystania z usług telefonii komórkowej i usług
bezprzewodowej transmisji danych dla jednej karty SIM. W przypadku świadczenia Usług przez
niepełny okres 1 miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie za ten niepełny okres, ustala się
proporcjonalnie, przyjmując, że jednemu dniowi realizacji Umowy odpowiada 1/30 części
wynagrodzenia netto za pełny miesiąć świadczenia Usług.
b) maksymalne łączne wynagrodzenie za aparaty telefoniczne będzie wynosić netto ….. zł
(słownie….), gdzie wartość pojedynczego aparatu wyniesie netto……..zł (słownie…..),
c) maksymalne łączne wynagrodzenie za modemy będzie wynosić netto ….. zł (słownie….), gdzie
wartość pojedynczego modemu wyniesie netto……..zł (słownie…..)
d) maksymalne wynagrodzenie za usługi roamingu będzie płatne zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy, na
podstawie aktualnego cennika Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy i zostanie
każdorazowo doliczone do faktury VAT za usługi abonamentowe, o której mowa w ust. 3 poniżej.
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e) maksymalne wynagrodzenie za abonament w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tzw.
prawa opcji będzie wynosić netto ….. zł (słownie….) i będzie płatne w równych ratach
miesięcznych za każdy miesiąc korzystania z usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej
transmisji danych dla jednej karty SIM. W przypadku świadczenia Usług przez niepełny okres 1
miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie za ten niepełny okres, ustala się proporcjonalnie,
przyjmując, że jednemu dniowi realizacji Umowy odpowiada 1/30 części wynagrodzenia netto za
pełny miesiąć świadczenia Usług.
f) maksymalne łączne wynagrodzenie za aparaty telefoniczne w przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z tzw. prawa opcji będzie wynosić netto ….. zł (słownie….), gdzie wartość
pojedynczego aparatu wyniesie netto……..zł (słownie…..),
2. Naliczanie opłat z tytułu świadczenia usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji
danych na rzecz Zamawiającego rozpocznie się w dniu rozpoczęcia świadczenia tych usług, zgodnie z § 3
Umowy.
3. Wynagrodzenie należne z tytułu usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych
płatne będzie każdorazowo w terminie 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Wykonawca gwarantuje, że wysokość opłat abonamentowych nie będzie wyższa niż zawarta w ofercie
stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy przez cały okres obowiązywania Umowy.
5. Wynagrodzenie za dostawę aparatów telefonicznych i modemów będzie płatne jednorazowo po
dokonaniu odbioru aparatów telefonicznych i modemów zgodnie z § 3 ust. 6 Umowy w terminie 21 dni od
daty dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,
przy czym Wykonawca może wystawić fakturę VAT najwcześniej w dniu podpisania bez zastrzeżeń
protokołu odbioru zgodnie z zapisami § 3 ust. 6.
6. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie świadczenia Wykonawcy opisane
w załączniku nr 1 do Umowy oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy, niezbędne do jej
realizacji, z zastrzeżeniem, żeZamawiający zapłaci wynagrodzenie za usługi roamingu zgodnie z § 3
ust. 7 Umowy.
7. Faktura VAT powinna zawierać oprócz wymaganych danych także numer Umowy, z której realizacją wiąże
się wypłata wynagrodzenia.
8. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na adres
mailowy coi@coi.gov.pl
9. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na
osoby trzecie.
§6
Kary umowne oraz warunki wypowiedzenia Umowy
1. Kary umowne.
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1) W przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary
umownej 20% wartości netto Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1.
2) W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 4 Umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1%
wartości netto Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1.
3) W przypadku dostarczenia aparatów telefonicznych niezgodnych
z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości netto
Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b).
4) W przypadku dostarczenia modemów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości netto Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. c).
5) Zamawiający prześle Wykonawcy wyliczenie kar umownych wraz z notą obciążeniową.
6) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
7) Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej Zamawiającemu przysługuje roszczenie
o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach
ogólnych.
8) Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć wartości całkowitego łącznego wynagrodzenia,
określonego w § 5 ust. 1.
2. Rozwiązanie Umowy.
1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
Umowy.
2) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 7-dniowy termin na wykonanie zobowiązania. Po
upływie dodatkowego terminu określonego na wykonanie zobowiązania Zamawiający ma prawo
wypowiedzieć umowę w terminie do 7 dni żądając jednocześnie kary umownej w wysokości 20%
łącznej wartości netto Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1.
3. Siła wyższa:
1) Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań w ramach Umowy w
stopniu, w jakim opóźnienie w jej działaniu lub inne niewykonanie jej zobowiązań jest wynikiem Siły
Wyższej.
2) Dla potrzeb umowy „Siła Wyższa” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostające poza kontrolą
Strony, występujące po podpisaniu Umowy przez obie Strony, przeszkadzające racjonalnemu
wykonaniu przez tę Stronę jej obowiązków, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej
staranności tej Strony i nieprzewidywalne w dacie zawarcia Umowy.
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3)

Jeżeli Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z
Umowy:
a. Strona – o ile będzie to możliwe - zawiadomi w terminie 2 dni na piśmie drugą Stronę o
powstaniu i zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną
dokumentację w tym zakresie,
b. Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania Umowy,
c. Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania
Umowy.
4) Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań z Umowy.
5) Jeżeli Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z
Umowy przez okres powyżej trzech (3) tygodni, Strony spotkają się
i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania Umowy.
4. Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.
§7
Zmiana Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT,
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
Umowy,
3) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
4) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy na skutek okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności.
§8
Roszczenia
1. W razie zgłoszenia przez jedną ze Stron Umowy roszczeń związanych z jej wykonaniem, Strony
zobowiązują się do pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń, nie później niż w terminie 7 dni
kalendarzowych od chwili ich zgłoszenia.
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2. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o którym mowa w ust. 1, druga Strona może wystąpić o rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową.

1.

§9
Przedstawiciele Stron
Strony ustalają, że przedstawicielem ze strony Zamawiającego do spraw związanych z realizacją Umowy
będzie Pan/i………………………………. (e-mail: ……………………..tel. +48 22 ………………………………), a ze strony
Wykonawcy Pan/i ………………………….. (e-mail: ………………………tel. +48 …………………).

2.

Osoby wymienione w ust. 1 powyżej odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad prawidłowością i
terminowością realizacji przedmiotu Umowy.

3.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie poinformowania drugiej Strony
w formie pisemnej.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
telekomunikacyjnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ.
2. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w
drodze negocjacji. W przypadku braku takiego porozumienia, spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Wszelka korespondencja, zawiadomienia oraz inne oświadczenia wymagane Umową lub z nią związane,
składane przez Strony Umowy, będą dokonywane w formie pisemnej osobiście za pokwitowaniem
odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny
Wykonawcy i Zamawiającego, pod rygorem uznania za niedoręczoną. Wszelkie zmiany adresów Strony
będą komunikować sobie niezwłocznie pod tym samym rygorem. Strony mają prawo upoważnić inne
osoby do odbioru i składania oświadczeń, o których mowa w tym punkcie. Takie upoważnienie zostanie
złożone zgodnie z procedurą opisaną w tym punkcie. Strony oświadczają, że ich aktualne adresy
korespondencyjne są następujące:
Wykonawca: …………………………………………………………………….…
Zamawiający: …………………………………………………………………….…
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
5. Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną jej część i obejmują:
5.1.

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy.
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5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Załącznik nr 2 – OPZ stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Załącznik nr 3 – Cennik usług roamingu.
Załącznik nr 4 – Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy.
Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu odbioru.

……………………………………………
ZAMAWIAJĄCY

………………………………………………….……
WYKONAWCA
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Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu odbioru
Wzór
Protokół odbioru
do umowy nr COI/U/3201/…./2018 (COI-ZAK.3201….2018) z dnia ………..
dotyczącej Świadczenia usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z
dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami
SIM na potrzeby Centralnego Ośrodka Informatyki
sporządzony w ………………. dnia ......................
data dostawy:……..
Wykonawca
…

Zamawiający
Centralny Ośrodek Informatyki
Al. Jerozolimskie 132-136
02-305 Warszawa

1. Wykaz dostarczonych aparatów telefonicznych wraz z akcesoriami i modemów.
Lp.

Opis aparatu telefonicznego/modemu

Ilość w szt.

Uwagi

1.
2.

2. Decyzja o odbiorze
Zamawiający stwierdza, że dostawa aparatów telefonicznych i modemów:
1) zostaje odebrana*,
2) NIE zostaje odebrana*,

3. Przyczyny odrzucenia (w przypadku odrzucenia odbioru)
………………………………..
4. Dotrzymanie terminu
Dostawa została wykonana w terminie*.
Dostawa NIE została wykonana w terminie*.
5. Uwagi i postanowienia dodatkowe
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………………………………..
6. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.

……………………………………..….……
Przedstawiciel Wykonawcy

……………………………………………….…..
Przedstawiciel Zamawiającego

* niepotrzebne skreślić
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