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CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do wzięcia 
udziału w przetargu nieograniczonym na:  
 
„Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych, oraz 

4internetu bezprzewodowego z dostawą modemów GSM.” 
 

1. Podstawa prawna 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie itp. 39-46 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 

113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.  
 

2. Słownik  
 
Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej siwz) jest mowa o: 

2.1 ofercie najkorzystniejszej, 
2.2 ofercie częściowej,  
2.3 ofercie wariantowej, 
2.4 Wykonawcy, 
2.5 Zamawiającym, 
2.6 zamówieniu publicznym, 

należy przez to rozumieć pojęcia określone w itp. 2 ustawy.  
 

 
CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia   
     

1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie:   
1.1.1 telefonii  komórkowej dla 51 numerów abonenckich w ramach sześciu grup 

użytkowników ( Grupa I÷VI) , przez okres 24 miesięcy, od dnia określonego w 
umowie wraz z dostawą 40 fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z 
wyposażeniem (bateria, instrukcja obsługi w języku polskim, ładowarka, zestaw 
słuchawkowy , itp.) i 51 kart SIM, przystosowanych do sieci GSM na terenie całej 
Polski, 

1.1.2 telefonii  komórkowej dla dodatkowo max. 5 numerów abonenckich do ewentualnego 
wykorzystania w ramach Grupy II użytkowników oraz 1 numer abonencki do 
ewentualnego wykorzystania w ramach Grupy V przez okres 24 miesięcy, lecz nie 
dłużej niż termin zakończenia umowy podstawowej  wraz z dostawą 6 fabrycznie 
nowych aparatów telefonicznych z wyposażeniem (bateria, instrukcja obsługi w 
języku polskim, ładowarka, zestaw słuchawkowy , itp.) i kartami SIM, 
przystosowanych do sieci GSM na terenie całej Polski,  

  Wspólny Słownik Zamówień CPV: 64212000-5 Usługi  telefonii komórkowej.  
        

            1.1.3 internetu bezprzewodowego dla 5 numerów abonenckich, przez okres 24 miesięcy od 
dnia określonego w umowie wraz z dostawą 5 modemów (USB) do internetu  
mobilnego z kartami SIM, przystosowanych do sieci GSM na terenie całej Polski.  

           1.1.4  internetu bezprzewodowego dla dodatkowo 1 numeru abonenckiego do ewentualnego 
wykorzystania , przez okres 24 miesięcy lecz nie dłużej niż termin zakończenia umowy 
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podstawowej wraz z dostawą 1 modemu (USB) do internetu  mobilnego z kartą  SIM, 
przystosowaną do sieci GSM na terenie całej Polski.  

 
           Wspólny Słownik Zamówień CPV: 64215000-6 Usługi internetu    

bezprzewodowego  mobilnego 
1.2 Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców ale zaleca się aby Wykonawca zdobył na 

własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 

    1.3 Zamawiający wymaga, aby wszystkie opłaty stałe, zarówno z tytułu abonamentu, jak              
i aktywacji usługi wymienione w specyfikacji były zawarte w jednej, równej dla danej   

         grupy, miesięcznej opłacie abonamentowej (wynikającej z formularza ofertowego), nie   
         podlegającej w trakcie trwania umowy wzrostowi. 

1.4  Szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych zostaje określony w 
załączonym przez Wykonawcę do oferty Regulaminie Świadczenia usług 
telekomunikacyjnych, wydanym na podstawie ustawy Prawo Telekomunikacyjne. W 
przypadku zmiany Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia go Zamawiającemu. Postanowienia 
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych sprzeczne z zawartą umową między 
Wykonawcą a Zamawiającym, nie będą wiążące dla Zamawiającego. 

    1.5 W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wyróżnia następujące grupy      
         abonamentów: 
 

Grupa I 
W skład Grupy I będą wchodziły 3 telefony komórkowe z kartą SIM i  aktywacją w sieci 
Wykonawcy oraz abonamentem. 
Trzy abonamenty i telefony Grupy I muszą spełniać poniższe warunki: 
- 50 minut połączeń głosowych do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych wliczonych 
w cenę abonamentu, zamiennie wysyłanie wiadomości SMS w relacji nie mniej, niż 3 (trzy) 
wiadomości SMS za cenę jednej minuty połączenia głosowego dostępnych w ramach 
przyznanego pakietu wartościowego. 
 
Grupa II 
W skład Grupy II będzie wchodziło 21 telefonów komórkowych z kartami SIM i ich aktywacją 
w sieci Wykonawcy oraz abonamentem. 
Dwadzieścia cztery abonamenty i telefony Grupy II muszą spełniać poniższe warunki: 
- 100 minut połączeń głosowych do wszystkich sieci komórkowych i 
stacjonarnych wliczonych w cenę abonamentu, zamiennie wysyłanie wiadomości SMS 
w relacji nie mniej, niż 3 (trzy) wiadomości SMS za cenę jednej minuty połączenia głosowego 
dostępnych w ramach przyznanego pakietu wartościowego.  
 
Grupa III 
W skład Grupy III będą wchodziły 6 ( 3 dotychczasowe + 3 nowe) telefonów komórkowych 
z kartami SIM i ich aktywacją w sieci Wykonawcy oraz abonamentem. 
Trzy abonamenty i telefony Grupy III muszą spełniać poniższe warunki: 
- 150 minut połączeń głosowych do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych 
wliczonych w cenę abonamentu, zamiennie wysyłanie wiadomości SMS w relacji nie mniej, 
niż 3 (trzy) wiadomości SMS za cenę jednej minuty połączenia głosowego dostępnych w 
ramach przyznanego pakietu wartościowego.  
 
Grupa IV 
W skład Grupy IV będzie wchodziło 6 telefonów komórkowych z kartami SIM oraz 11 kart 
SIM (bramki) z aktywacją w sieci Wykonawcy oraz abonamentem. 
Siedemnaście abonamentów i telefonów Grupy IV muszą spełniać poniższe warunki: 
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- 200 minut połączeń głosowych do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych 
wliczonych w cenę abonamentu, zamiennie wysyłanie wiadomości SMS w relacji nie mniej, 
niż 3 (trzy) wiadomości SMS za cenę jednej minuty połączenia głosowego dostępnych w 
ramach przyznanego pakietu wartościowego.  
 
 
Grupa V 
W skład Grupy V będą wchodziły 2 telefony komórkowe z kartami SIM i ich aktywacją 
w sieci Wykonawcy oraz abonamentem. 
Dwa abonamenty i telefony Grupy V muszą spełniać poniższe warunki: 
- 250 minut połączeń głosowych do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych 
wliczonych w cenę abonamentu, zamiennie wysyłanie wiadomości SMS w relacji nie mniej, 
niż 3 (trzy) wiadomości SMS za cenę jednej minuty połączenia głosowego dostępnych w 
ramach przyznanego pakietu wartościowego.  
 
Grupa VI 
W skład Grupy VI będą wchodziły 2 telefony komórkowe z kartami SIM i ich aktywacją 
w sieci Wykonawcy oraz abonamentem. 
Dwa abonamenty i telefony Grupy VI muszą spełniać poniższe warunki: 
- 300 minut połączeń głosowych do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych 
wliczonych w cenę abonamentu, zamiennie wysyłanie wiadomości SMS w relacji nie mniej, 
niż 3 (trzy) wiadomości SMS za cenę jednej minuty połączenia głosowego dostępnych w 
ramach przyznanego pakietu wartościowego.  

 
W skład Grupy Internetu bezprzewodowego będzie wchodziło 5 modemów internetu 
mobilnego GSM z kartami SIM i ich aktywacją w sieci Wykonawcy oraz abonamentem. 
Pięć abonamentów i modemów musi spełniać poniższe warunki: 
- 4GB miesięcznie na transfer danych, wliczone w cenę abonamentu. 

 
Dodatkowo do ewentualnego wykorzystania na okres 24 miesięcy, lecz nie dłużej niż 
termin zakończenia umowy podstawowej : 
- max. 5 numerów abonenckich telefonów komórkowych w ramach Grupy II (100 minut) 
użytkowników wraz z dostawą 5 fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z wyposażeniem 
(bateria, instrukcja obsługi w języku polskim, ładowarka, zestaw słuchawkowy , itp.) i 
kartami SIM, przystosowanych do sieci GSM na terenie całej Polski,  
- 1 numer abonencki telefonu komórkowego w ramach Grupy V  (250 minut) wraz z 
dostawą 1 fabrycznie nowego aparatu telefonicznego z wyposażeniem (bateria, instrukcja 
obsługi w języku polskim, ładowarka, zestaw słuchawkowy , itp.) i kartą SIM, przystosowaną 
do sieci GSM na terenie całej Polski,  
- 1 numer abonencki internetu bezprzewodowego wraz z dostawą 1 modemu (USB) do 
internetu  mobilnego z kartą  SIM, przystosowaną do sieci GSM na terenie całej Polski.  

 
Abonament musi być jednocześnie pakietem wartościowym do wykorzystania na wszelkie usługi 
świadczone przez Wykonawcę, które będą rozliczane w pierwszej kolejności z przyznanego pakietu 
wartościowego – abonamentu, odpowiednio go uszczuplając. 
 
Pod pojęciem pakietu wartościowego Zamawiający rozumie kwotę (koszt abonamentu) jaką 
może przeznaczyć na realizację wszelkich usług telekomunikacyjnych w każdym kolejnym 
pełnym okresie rozliczeniowym, bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich urządzeń (telefonów, modemów) w ciągu 
7 dni przed uruchomieniem poszczególnej karty SIM.  
W ramach wszystkich abonamentów  Zamawiający wymaga (nie dotyczy operatorów zagranicznych 
podczas korzystania z roamingu):  
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- jednosekundowej taryfikacji połączeń głosowych, bez opłaty za inicjację połączeń, 
- stałej stawki połączenia głosowego  niezależnej od pory dnia lub dnia tygodnia, 
- ceny za minutę połączenia do wszystkich sieci, SMS i MMS, oraz MB, obowiązującej                   

w ramach danego abonamentu również po jego przekroczeniu,  
- blokady wychodzących połączeń głosowych z numerami  specjalnymi – tzn. taryfikowanymi 

wg cen wyższych niż standardowa opłata za połączenie zaoferowana przez wykonawcę, 
- zagwarantowania darmowej poczty głosowej na terenie Polski, 
- zagwarantowania przechodzenia niewykorzystanych minut/MB na sześć kolejnych okresów 

rozliczeniowych, 
- zachowania cen usług obowiązujących w ramach abonamentu po jego wykorzystaniu,  
- zagwarantowania identyfikacji  numeru dzwoniącego (z wyjątkiem nr zastrzeżonych), 
- zapewnienie bezpłatnych połączeń pomiędzy użytkownikami telefonów komórkowych  

Zamawiającego (sieć grupowa) na terenie kraju, 
- comiesięczne, nieodpłatne faktury, przysyłane w formie papierowej do zamawiającego, 
- sporządzania nieodpłatnie i załączania do faktur wykazów połączeń (wychodzących) bilingów,  
- wyznaczenia osoby, za pośrednictwem której  będzie możliwość aktywowania                                

i dezaktywowania wybranych usług dodatkowych (w przypadku braku możliwości zmiany 
danej usługi w tel. Komórkowym),  

- przejęcia dotychczasowych 48 numerów abonenckich telefonii/5 numerów abonenckich 
77internetu, w terminach zgodnych z umowami podpisanymi z dotychczasowym operatorem, 

na własny koszt, z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową  z 
dotychczasowymi operatorami.   

 
>Wykonawca w ramach zaproponowanej ceny za aparat telefoniczny/modem, zaproponuje 
minimum trzy modele telefonów/ dwa modele modemów do wyboru, spełniające minimalne 
wymagania zamawiającego.  
>Gwarancja wymagana na urządzenia (na czas trwania umowy) -  gwarancja producenta, oraz 
rękojmia wykonawcy,24 miesiące od daty aktywacji poszczególnej karty SIM 
>Warunki serwisowe: 

- po zgłoszeniu telefonicznym aparat/modem zostanie odebrany od Zamawiającego                   
w ciągu 24 godz. i przekazany do serwisu Wykonawcy,  

- Wykonawca na czas naprawy, bezpłatnie udostępni inne urządzenie o analogicznych 
parametrach, 

- w przypadku napraw nieobjętych gwarancją, spowodowanych przez użytkownika, 
przed przystąpieniem do naprawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego                            
o przewidywanych kosztach naprawy i przystąpi do niej po akceptacji kosztów przez 
Zamawiającego. 

 
1.6 Minimalne wymagania techniczne dotyczące telefonów komórkowych oraz modemów GSM. 

 

Telefony komórkowe: 
Grupa abonamentowa od I do III 
2 Wyświetlacz kolorowy TFT (256 tys. kolorów) 
3 Bluetooth 
4 Max czas rozmów: 2G-200min., 3G-150min. 
5 Max czas czuwania:300 h. 
6 Wbudowany aparat fotograficzny: matryca 3,2Mpix 
7 Rodzaj: klasyczny (bar) 
 
Grupa abonamentowa od IV do VI 
 
1. Protokoły e-mail: POP3, IMAP4, SMTP 
2. WiFi: v802.11b/g/n 
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3. Wyświetlacz: kolorowy TFT (16mln kolorów) 
4. Bluetooth 
5. Max. Czas rozmów: 2G-330min., 3G- 200min. 
6. Max czas czuwania: 2G- 400h, 3G- 400h 
7. Wbudowany aparat fotograficzny: matryca 5Mpix, rozdzielczość 2592x1944 px, lampa błyskowa, 

zoom cyfrowy 2x 
8. Zegar procesora 600MHz 
9. Rodzaj klasyczny (bar) 
 
 
Modemy GSM: 
   
1        Złącze USB 
2 HSDPA minimum  42 Mb/s 
3 HSUPA minimum  1,9 Mb/s 
4 Modem obsługujący standardy  HSDPA/ HSUPA 

 

2. Termin wykonania zamówienia, termin gwarancji i warunki płatności 
2.1. Wymagany termin realizacji zamówienia  – 24 miesiące licząc od daty aktywacji 

poszczególnych kart SIM ustalonych w umowie.  
Termin zakończenia zamówienia upłynie dnia 24.VIII.2015 r. 

2.2. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wyróżnia dwie główne daty  przejmowania 
dotychczasowych kolejnych numerów GSM (2012r- 38szt., 2013r.- 15szt.), zgodnie z 
kończącymi się umowami. 

2.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na zaoferowane aparaty telefoniczne, oraz modemy 
gwarancji i rękojmi w wymiarze 24 miesięcy licząc od daty otrzymania poszczególnych 
aparatów telefonicznych i modemów  

2.4  Zamawiający wymaga wyrażenia zgody na dokonanie płatności przelewem w terminie do 30  
dni,  licząc od daty prawidłowo wystawionej  zbiorczej faktury VAT za wykonaną w danym 
miesiącu usługę.  

    
 

CZĘŚĆ III ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. Opis warunków udziału w postępowaniu  
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się: 

1.1.1 osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, 

1.1.2   wykonawcy występujący wspólnie, 
1.1.3   wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w itp. 22 ust.1 ustawy dotyczące:  

- posiadania   uprawnień  do wykonywania  określonej działalności lub czynności: 
    Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w postępowaniu, jeżeli wykaże, 

że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług 
telekomunikacyjnych obejmujących usługę transmisji danych oraz usługę zapewnienia 
dostępu do sieci Internet, a także dostarczenia sieci telekomunikacyjnej w zakresie 
sieci transmisji danych, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo 
telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Dlatego 
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie do 
rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo 
telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). 

-  posiadania wiedzy i doświadczenia   
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-  dysponowania odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania   
zamówienia: 

              Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli    
             wykaże, iż zasięg   sieci  Wykonawcy w technologii GSM i GPRS obejmuje co     
             najmniej 90 % obszaru Polski.  

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej 

1.1.4   wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie itp. 
24 ust. 1 ustawy.  

1.2. Wykonawcy występujący wspólnie: 
1.2.1. winni ustanowić pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu                  

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy 
w sprawie zamówienia, 

1.2.2. ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

2. Ocena spełniania warunków  

2.1. Spełnienie warunków wymaganych od wykonawców stwierdzone zostanie na 
podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów, określonych w ust. 3 
niniejszej części siwz jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu.  

2.2. Wykonawcy występujący wspólnie będą oceniani łącznie w zakresie warunków 
określonych przez zamawiającego w pkt 1.1.3 niniejszej części siwz, a w przypadku 
warunku określonego w pkt 1.1.4 niniejszej części siwz każdy z Wykonawców będzie 
oceniany  oddzielnie. 

2.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

 

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

3.1  W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w itp. 22   ust. 1 
ustawy do oferty należy złożyć następujące dokumenty: 

  3.1.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór załącznik nr 2,  
3.1.2 aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą                
z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800             
z późn. zm.),  

         3.1.4 oświadczenia potwierdzające, że  zasięg sieci Wykonawcy w technologii GSM i GPRS 
obejmuje co najmniej 90 % powierzchni Polski,  

3.2  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy  z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w itp. 24 ust. 1 ustawy,             
do oferty należy złożyć następujące dokumenty: 

 
            3.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór  załącznik nr 3, 

3.2.2  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu            
do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert  a w przypadku osób fizycznych wymagane jest oświadczenie                    
w zakresie itp. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy –  wzór załącznik nr 3 A do siwz. 

 
3.3.  Jeżeli wykonawca wskazując spełnianie warunków, o których mowa w itp. 22 ust. 1 ustawy 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w itp. 26 ust. 2b ustawy,              
a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia,  w odniesieniu do tych podmiotów 
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do oferty należy złożyć dokumenty dotyczące tych  podmiotów w zakresie wymaganym od 
wykonawcy określonym w pkt 3.2 niniejszej części siwz, 

3.4.  W przypadku kiedy podmiot trzeci  udostępni zasoby wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu potwierdzające oddanie wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

3.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
3.5.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
 
 
 
 
 

3.6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo 
upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 
CZĘŚĆ  IV  ZASADY UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

 
 
1. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami : 
    1.1  w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia -    

          mgr Rafał Tyrakowski  tel. (52) 34 19 230  w godz. od 7:15 – 15:15, e-mail: rafal.t1@wp.pl, 
1.2 w sprawach dotyczących procedury przetargowej: 

mgr Grzegorz Jankowski tel. (52) 34-19-135 w godz. od 7:15 do 15:15,                              
e-mail: zampub@ukw.edu.pl 

 
2.Sposób porozumiewania się z Wykonawcami 
 

2.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca                
i Zamawiający zobowiązani są przekazywać pisemnie. 

 2.2. Dopuszcza się przekazywanie informacji za pośrednictwem faksu (52) 360 82 06  lub drogą 

elektroniczną na adres email zampub@ukw.edu.pl, jednak ich treść musi być niezwłocznie 

potwierdzona pisemnie. 
 
3. Informacje dotyczące modyfikacji treści SIWZ 

3.1. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert jeśli prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3.2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na 

stronie internetowej www.ukw.edu.pl - zakładka zamówienia publiczne.  

3.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zmodyfikuje treść siwz przed upływem 
terminu składania ofert. Każda wprowadzona zmiana zostanie przekazana niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieści ją na stronie internetowej 

www.ukw.edu.pl – zakładka zamówienia publiczne. 

3.4. Jeżeli wprowadzona zmiana treści siwz będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia               
o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych oraz na stronie internetowej  www.ukw.edu.pl – zakładka zamówienia 

mailto:rafal.t1@wp.pl
mailto:zampub@ukw.edu.pl
http://www.ukw.edu.pl/
http://www.ukw.edu.pl/
http://www.ukw.edu.pl/
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publiczne. 
3.5. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym fakcie Wykonawców, 

którym przekazał siwz oraz zamieści na stronie internetowej  www.ukw.edu.pl – zakładka 

zamówienia publiczne. 
 

CZĘŚĆ V    WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

CZĘŚĆ VI  ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY I OBLICZENIA  CENY 
 

1. Opis sposobu przygotowania oferty  
1.1 Oferta składana przez Wykonawcę musi być sporządzona w formie lub na druku 

„formularza  oferty” – wzór stanowi załącznik nr 1. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty                              
i oświadczenia wymienione w CZĘŚCI III ust. 3 siwz 

1.2 Ofertę – pod rygorem nieważności – należy sporządzić pisemnie w języku polskim, trwałą                   
i czytelną techniką: na komputerze, ręcznie długopisem itp.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w innym języku niż polski. 

1.3 W przypadku załączenia do oferty dokumentów napisanych w innym języku niż polski, 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów sporządzone przez tłumacza 
przysięgłego. 

1.4 Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na 
formularzach, oświadczeniach i załącznikach w miejscach do tego przeznaczonych. 

UWAGA: Za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub 
imienną pieczątkę z parafą osoby upoważnionej. 
 

1.5  Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz 
zaparafowana, celem uchronienia oferty  przed zdekompletowaniem.  

1.6   Wszelkie zmiany i korekty, przerobienia, przekreślenia, uzupełnienia, nadpisania etc. Winny 
być podpisane przez osoby podpisujące ofertę. 

1.7   Dokumenty składane  w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność                        
z oryginałem” i podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej, na każdej 
stronie kopii, celem potwierdzenia  całej treści dokumentu. Upoważnienie lub 
pełnomocnictwo , podpisane przez osoby uprawnione  do reprezentowania wykonawcy, 
należy dołączyć do oferty w oryginale, o ile nie wynika ono z treści oferty.  W przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,  kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

1.8   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
1.9   Ofertę należy umieścić w kopercie oznaczonej w sposób następujący: 
 

         NAZWA I ADRES WYKONAWCY 
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO 
ul. Chodkiewicza  30, 85-064 Bydgoszcz 

 
 „Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z dostawą telefonów 

komórkowych, oraz internetu bezprzewodowego z dostawą modemów GSM”  
 
  

http://www.ukw.edu.pl/
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Nie otwierać przed 30-03-2012 r. godz. 10.30 

 
 

1.10 Koperta winna być zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej     treści 
oraz  nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

 
 

2. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

2.1 Wykonawca określi cenę wykonania przedmiotu zamówienia,  uwzględniając  wszystkie jego 
elementy, na formularzu oferty – załącznik nr 1 do siwz.   

2.2 Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała 
negocjacjom przy podpisaniu umowy. 

    2.3  Oferowana cena  za wykonanie przedmiotu zamówienia   musi  zawierać  wszelkie podatki, 
koszty aktywacji  poszczególnych numerów, koszt przeniesienia 53 numerów do własnej 
sieci, koszt kart SIM, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Zleceniodawcę w ramach 
umowy, oraz wszelkie rabaty, bonifikaty, promocje, upusty itp. 

    2.4  Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy                 
i  nie będą podlegały zmianom za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów              
i usług. 

2.5 W celu złożenia odpowiedniej (pełnej) oferty cenowej Wykonawcę zobowiązuje się                      
do  szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i zdobycia  wszelkich 
informacji, które są niezbędne do sporządzenia oferty, podpisania umowy i realizacji 
zamówienia.  

2.6  Cenę oferty należy podać  w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą 
rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za 
najkorzystniejszą.  

 
UWAGA: 

Cenę oferty oraz inne wartości należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku 
niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy  
towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów               
i usług Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) 
 

3. Oczywista omyłka  
Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

3.1 oczywiste omyłki pisarskie – omyłki nie budzące wątpliwości bezsporne,   
3.2.  oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  dokonanych 

poprawek. Błędem w obliczeniu ceny będzie podanie nieprawidłowej stawki podatku                  
od towarów i usług, 

3.3.  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.  

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 

CZĘŚĆ VII  INFORMACJA O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
 

1.Miejsce i termin składania ofert 
1.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30,   

Sekretariat Kanclerza pokój 108. 
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1.2 Termin składania ofert upływa dnia 30-03-2012 r.  godz. 10:00.  W przypadku złożenia 
oferty po terminie zamawiający poinformuje o tym fakcie wykonawcę oraz niezwłocznie 
zwróci ofertę.  

1.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty 
przed terminem składania ofert określonym w pkt 1.2 niniejszej części. Powiadomienie 
powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z zapisem 
części  VI pkt 1.9 siwz i oznaczonej dodatkowo napisem ”Zmiana” lub „Wycofanie”. 

 
2.Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert  

1.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia 30-03-2012 r.  godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego  
wskazanej w pkt 1.1 niniejszej części siwz w pokoju nr 105. 

1.2 Otwarcie ofert jest jawne. 
1.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
1.4 Po otwarciu  ofert  zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

1.5 Informacje, o których mowa w pkt 2.3 i 2.4 niniejszej część i siwz zostaną przekazane 
niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert na ich wniosek.  

 
3. Termin związania ofertą 

3.1. Termin związania ofertą  wynosi  30  dni.  
3.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert. 
3.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe na zasadach  określonych   w art. 85 

ustawy. 
 
 

CZĘŚĆ VIII  OPIS KRYTERIÓW  OCENY OFERT  I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY 
OFERT. 

 
1. Kryteria wyboru ofert 
 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się  kryterium cena  100% : 
2. Sposób oceny ofert 
 

2.1 Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z wymaganiami siwz. 
2.2 Oferta z najniższą ceną całkowitą otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym 

Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze 
wzorem: 

 
                                      najniższa oferowana cena  

C = ----------------------------------- x 100% x 100  
                      cena oferty badanej  

gdzie:  
C - wartość punktowa badanej oferty  

 
2.3 Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia ofert dodatkowych w określonym przez zamawiającego terminie. 

2.4 Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zadeklarowane w złożonych ofertach. 
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CZĘŚĆ IX  INFORMACJE O ZAWARCIU UMOWY 
 

1. Udzielenie zamówienia 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy: 
1. którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie, 
2. spełniającego wymagania określone w niniejszej siwz, 
3. który przedstawił najniższą cenę a jego oferta uzyskała największą wartość punktową. 

 
2.  Zawiadomienie o wyborze oferty  

2.1 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi  
Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając:  

2.1.1 nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano z uzasadnieniem wyboru,  
2.1.2 nazwy (firmy), siedziby i adresy  Wykonawców, którzy złożyli oferty i przyznaną 

ofertom  punktację, 
2.1.3 nazwy Wykonawców, których oferty zostały odrzucone z uzasadnieniem faktycznym   
          i prawnym,  
2.1.4 nazwy Wykonawców, którzy zostali  wykluczeni z uzasadnieniem faktycznym i   
          prawnym,  

termin, po którego upływie umowa może być zawarta.  

2.2 W/w informacje zostaną przekazane Wykonawcom faksem lub pocztą elektroniczną oraz 

potwierdzone pismem.  

2.3 Niezwłocznie po wyborze  najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie 

www.ukw.edu.pl ( zakładka zamówienia publiczne) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  

Zamawiającego  informacje, o których mowa  w pkt. 2.1 ppkt 2.1.1 i 2.1.2.  

3. Termin zawarcia umowy z wybranym wykonawcą 
3.1  Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną potwierdzonego pisemnie zawiadomienia              
o wyborze najkorzystniejszej oferty, za wyjątkiem pkt 3.2 niniejszej części siwz. 

3.2 Zamawiający zawrze umowę w terminie krótszym niż określony w pkt 3.1 niniejszej części 
siwz, jeżeli złożono tylko jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu lub w postępowaniu nie 
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.  

3.3 O terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. 

3.4  Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w siedzibie zamawiającego. 

3.5  Niepodpisanie umowy w wyznaczonym  terminie Zamawiający uzna za uchylenie się             
od zawarcia umowy.  

3.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zaistnieją  przesłanki 
unieważnienia  postępowania określone w 14rt. 93 ust. 1  ustawy.  

3.7 Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

3.8 W przypadku wyboru Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przed 
podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia/ załączenia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

3.9  W przypadku, gdy ofertę najkorzystniejszą złożyła osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą lub spółka cywilna, Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy 
dostarczyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia               
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem wprowadzenia danych z zaświadczenia 

http://www.ukw.edu.pl/
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do umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument winien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

3.10  Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przed 
podpisaniem umowy dostarczyć zamawiającemu kserokopie uprawnień budowlanych kadry 
kierowniczej (zgodnej z wykazem do oferty) oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności 
do właściwej izby samorządu zawodowego. 

 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy   

    Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
5.  Unieważnienie postępowania  

Zamawiający unieważni postępowanie tylko w przypadkach określonych art. 93 ust. 1  ustawy. 
   

 
CZĘŚĆ X POSTANOWIENIA UMOWNE 

 
Załącznik nr 4 do siwz stanowi wzór umowy, jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę. 
 

CZĘŚĆ XI  ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCE  WYKONAWCY 
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Wykonawcy przysługuje odwołanie  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. 

3.  Odwołanie  powinno zawierać:  
3.1. wskazanie czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, którym  zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, 
3.2.  zwięzłe przytoczenie zarzutów, 
3.3. określenie żądań,  
3.4.  wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

5. Odwołanie wnosi się w terminach:  
5.1  5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną informacji o czynności    
zamawiającego stanowiącej podstawę do wniesienia odwołania  (informacji o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, odrzuceniach ofert, wykluczeniu wykonawców), 
5.2    5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

siwz na stronie na stronie www.ukw.edu.pl – zakładka zamówienia publiczne,  

5.3   5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności  można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności 
innych niż wyżej określone. 

6. Wykonawca może poinformować zamawiającego o czynności niezgodnej z przepisami ustawy,                
w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania. Na rozstrzygniecie informacji nie przysługuje 
odwołanie chyba, że zachodzą przesłanki określone w art. 180 ust. 2 pkt 2-4 ustawy. 

 
 
 
 

http://www.ukw.edu.pl/
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CZĘŚĆ XII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych 
1.1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej w rozumieniu art. 83 

ustawy. 
1.2.Zamawiający   nie  dopuszcza  składania ofert częściowych.  

2. Informacja o umowie ramowej – zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Informacja o zamówieniach uzupełniających – zamawiający  nie przewiduje udzielenia 

zamówienia  uzupełniającego, o którym  mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy. 
4. Informacja o aukcji elektronicznej – Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej. 
5. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu – Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
6. Informacja o wymaganiach związanych z realizacją zamówienia określonych w art 

29 ust. 4 ustawy - zamawiający nie zastosował do opisu przedmiotu zamówienia wymagań 
określonych w art. 29 ust. 4 ustawy. 

7. Sprawy nieuregulowane w siwz - w sprawach nieuregulowanych w  siwz mają zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy 
wykonawcze. 

 
CZĘŚĆ XIII ZAŁĄCZNIKI 

 
1. Załącznik nr 1 -  wzór  formularza oferty  
2. Załącznik nr 2 -  oświadczenie w związku z art. 22 ust. 1 ustawy  
3. Załącznik nr 3 –  oświadczenie w  związku z art. 24 ust. 1 ustawy  
4. Załącznik nr 3A - oświadczenie w związku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

5. Załącznik nr 4 –   projekt umowy  
 

                                                  

Sporządził:                                                                                                     Zatwierdził: 

 

 ……………………..                                                                                                                 ……………………… 
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Załącznik nr 1 do siwz 
 
 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: ...................................................................................................................... 

TEL.* .........…………................………………………………………………. 

REGON*: …………………................…………………………………………… 

NIP*: …………………………………...................……………………………… 

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .................................................. 

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika  Wykonawcy 

FORMULARZ OFERTY 

 

 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  

„ Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych, 

oraz internetu bezprzewodowego z dostawą modemów GSM. ”. 
 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę: 

 
Grupa I – (3 abonamenty i telefony)  
Mpw1 - cena minuty połączenia wewnątrz  sieci …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto, 

Mp1 -  cena minuty połączenia do innych  sieci …...…..… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 
A1- abonament  …….. …zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 
T1 - cena aparatu telefonicznego wraz  
z  wyposażeniem i kartą SIM …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  
Grupa II –( 21+ max. 5 abonamentów i telefonów )  

Mpw2 - cena minuty połączenia wewnątrz sieci …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 
Mp2 -   cena minuty połączenia do innych  sieci …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  
A2- abonament  …….. …zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 
T2 - cena aparatu telefonicznego wraz  

 wyposażeniem i kartą SIM …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  
Grupa III – (6 abonamentów i telefonów)  
Mpw3 - cena minuty połączenia wewnątrz sieci …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  

Mp3 -   cena minuty połączenia do innych  sieci …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  
A3- abonament  …….. …zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

T3 - cena aparatu telefonicznego wraz  

z wyposażeniem i kartą SIM …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  
Grupa IV – (17 abonamentów i 6 telefonów ) 
Mpw4 - cena minuty połączenia wewnątrz sieci …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

Mp4 -  cena minuty połączenia do innych  sieci …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

A4- abonament  …….. …zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

T4 - cena aparatu telefonicznego wraz  

z wyposażeniem i kartą SIM …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

Grupa V –(2 +dod. 1 abonamenty i telefony)  
Mpw5 - cena minuty połączenia wewnątrz sieci …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  

Mp5 -  cena minuty połączenia do innych  sieci …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto ł  
A5- abonament  …….. …zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

T5 - cena aparatu telefonicznego wraz  

z wyposażeniem i kartą SIM …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

Grupa VI – (2 abonamenty i telefony)  
Mpw6 - cena minuty połączenia wewnątrz sieci …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  

Mp6 -  cena minuty połączenia do innych  sieci …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

A6- abonament  …….. …zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

T6 - cena aparatu telefonicznego wraz  
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z wyposażeniem i kartą SIM …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

 
Internet bezprzewodowy – 5 + dod.1 abonamentów i modemów  
M- cena 1MB po przekroczeniu limitu …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  

A- abonament  …….. …zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  

T - cena modemu  wraz z wyposażeniem i kartą SIM …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

 

 
Powyższe ceny za minutę połączenia obowiązują w ramach danego abonamentu jak i po jego przekroczeniu 
(po przekroczeniu pakietu wartościowego danego abonamentu). 
 
Uwzględniając podane w niniejszej ofercie ceny, pakiety wartościowe abonamentów poszczególnych 
grup będą wynosiły: 
netto VAT brutto 
AGI = Abonament Grupy I +( Mpw1   + Mp1)x60   = …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

AGII = Abonament Grupy II +( Mpw2  + Mp2 )x60= …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

AGIII = Abonament Grupy III +( Mpw3  + Mp3)x60 = …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  

AGI V= Abonament Grupy IV + (Mpw4  + Mp4 )x60 = …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

AGV = Abonament Grupy V +( Mpw5  + Mp5 )x60 = …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

AGVI = Abonament Grupy VI +( Mpw6  + Mp6 )x60= …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  

A=  abonament + M x60 = …...…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 
 

Wszelkie opłaty związane z wykonywaniem wszelkich usług będą rozliczane w pierwszej 
kolejności z poszczególnych abonamentów (pakietów wartościowych) odpowiednio je 
uszczuplając. 
W związku z powyższym wartość całkowita oferty będzie wynosiła: 
AGI = ………………. x 3szt x 24 = …………...…..….… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  

AGII = ………………. x (21 + 5) szt x24 = …...…..….… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  

AGIII = ………………. x 6 szt x 24 = ………....…..….… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

AGI V =…………....... x 17sztx 24 = ……..…...…..….… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  

AGV =………………. X( 2 + 1) szt x 24 = …………. … zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  

AGVI= ………………. x 2szt x 24 = ……….....…..….… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

A=........................... x (5 + 1)szt x 24= …...…….…… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  
T1 = ……………….……. x 3szt. = …………..…..….… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  

T2 = ……………….……. x 26szt = ……….  ..…..….… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  

T3 = ……………….……. x 6 szt = ………....……….… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  

T4 = ……………….……. x 6szt = ……… ....…..……… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto  

T5 = ……………….……. x 3szt = ……….…...…..….… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

T6= ……………….…….. x 2szt = ……….…....….   .… zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

T=..................................x 6szt = ……………...…..….. zł netto + VAT …%…...…… zł =…...…… zł brutto 

 

1. Wartość całkowita oferty max: 
     Wco max = AGI   + AGII  + AGIII  + AGI V  + AGV  + AGVI  + T1  + T2  + T3  + T4  + T5  + T6  + A + T 

 

1.1  wartość netto : …………..……………………………….……………………………………………….zł 

1.2  podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku ...............……………zł  

1.3  max wartość ofertową brutto  ..............................................................................zł  

 

słownie  ............................................................................................................................. 

 * zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku  

 
 
W ramach niniejszego postępowania proponujemy do wyboru następujące modele telefonów 
komórkowych w poszczególnych grupach abonamentu, wraz z kartą SIM oraz wyposażeniem, spełniające 
minimalne wymagania określone w CZĘŚCI II ust. 1 pkt 1.6 siwz: 
 
Grupa I :  Producent......................  Model telefonu...................... 
   Producent......................  Model telefonu...................... 
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   Producent......................  Model telefonu...................... 
 
Grupa II : Producent......................  Model telefonu...................... 
   Producent......................  Model telefonu...................... 
   Producent......................  Model telefonu...................... 
 
Grupa III :Producent......................  Model telefonu...................... 
   Producent......................  Model telefonu...................... 
   Producent......................  Model telefonu...................... 
 
 Grupa IV:Producent......................  Model telefonu...................... 
    Producent......................  Model telefonu...................... 
    Producent......................  Model telefonu...................... 
 
Grupa V :Producent.......................  Model telefonu...................... 
   Producent................ ......  Model telefonu...................... 
   Producent................. .....  Model telefonu...................... 
 
 
Grupa VI:Producent......................  Model telefonu...................... 
   Producent......................  Model telefonu...................... 
   Producent......................  Model telefonu...................... 
 

W ramach niniejszego postępowania proponujemy  następujące model modemu, wraz z kartą SIM oraz 
wyposażeniem spełniające minimalne wymagania określone w CZĘŚCI II ust. 1 pkt 1.6 siwz: 
 
                Producent......................  Model modemu...................... 
  
  

2. Oświadczam(-y), że:  

2.1 zamówienie wykonane zostanie w terminie do 24.08.2015r.   

2.2 zapoznałem (-liśmy) się z siwz, nie wnoszę do niej zastrzeżeń,   

2.3 zapoznałem (-liśmy) się z przedmiotem zamówienia i miejscem realizacji zamówienia  oraz 
zdobyłem  wszelkie informacje,  które są niezbędne do sporządzenia oferty, podpisania umowy i 
realizacji zamówienia,   

2.4 w kalkulacji ceny ofertowej ujęte zostały wszelkie koszty składające się na wykonanie 
przedmiotu zamówienia z należytą starannością, na warunkach określonych w siwz i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,  

2.5  uważam (-y) się za związanego ofertą przez okres wskazany w siwz,  

2.6 akceptuję (-emy), zawarty w załączniku nr 4 projekt umowy. Zobowiązuję (-emy) się, w 
przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  

2.7 na zaoferowane aparaty telefoniczne oraz modemy udzielam (-y) gwarancji i rękojmi  na okres 
24 m-cy licząc od daty aktywacji poszczególnych kart SIM. 

2.8  wyrażam (-y) zgodę na dokonanie zapłaty należności przelewem  w terminie do 30 dni, licząc 
od daty prawidłowo wystawionej  zbiorczej faktury VAT za wykonaną w danym miesiącu usługę.  

2.9  Zamówienie zamierzam (-y) zrealizować siłami własnymi / z udziałem podwykonawców *. 

2.10 Wykaz części zamówienia których wykonanie powierza się podwykonawcy 

l.p nazwa powierzonej części 
wartość brutto 

1   

2   

3   

4   
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2.11 Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od …… do ….. informacje  stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

3.  Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną jej część, są:  
 
1...........................................................................................................str. ....  
2...........................................................................................................str. ....  
3...........................................................................................................str. ....  
4...........................................................................................................str. ....  
5...........................................................................................................str. ....  
6...........................................................................................................str. ....  
7...........................................................................................................str. ....  
8...........................................................................................................str. ....  
9...........................................................................................................str. ....  
10.........................................................................................................str. ....  
 

1. Sposób reprezentacji :KRS o nr ............................................../*zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej nr .........................../* pełnomocnictwo* 

5.  Osoby uprawnione do reprezentacji wraz z określeniem statusu w firmie (właściciel, prezes 
zarządu, członek zarządu, inny )* 

  a) ..................................................................................... 

 b) ..................................................................................... 

 

 

............................., dnia .....................   ............................................  

    ( podpisy upełnomocnionych  

     przedstawicieli Wykonawcy)  
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                                                                                                                          Załącznik nr  2  do siwz 

 
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: ...................................................................................................................... 

TEL.* .........…………................………………………………………………. 

REGON*: …………………................…………………………………………… 

NIP*: …………………………………...................……………………………… 

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .................................................. 

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika  Wykonawcy 

 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E : 

 

(w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„ Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych, 

oraz internetu bezprzewodowego z dostawą modemów GSM” 

oświadczamy, że: 

 

2) posiadamy  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

3) posiadamy  niezbędną wiedzę i doświadczenia  oraz  dysponujemy  potencjałem  

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /  przedstawiamy pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 

zdolnych do wykonania zamówienia,*  

4) znajdujemy  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

5) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania. 

 

............................., dnia .....................                                                                         

 

…………………………………………………………… 

      ( podpisy  i pieczęcie  upełnomocnionych      
przedstawicieli Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do siwz 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: ...................................................................................................................... 

TEL.* .........…………................………………………………………………. 

REGON*: …………………................…………………………………………… 

NIP*: …………………………………...................……………………………… 

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .................................................. 

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika  Wykonawcy 

 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E : 

 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„ Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych, 

oraz internetu bezprzewodowego z dostawą modemów GSM” 

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1  ustawy, który mówi, że:  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli 
rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co 
najmniej 5% wartości umowy;  
3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 
9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

 

 

 

............................., dnia .....................             .............................................................                                                                                                          

                                                                                 ( podpisy  i pieczęcie osób upoważnionych  )                                                                          
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Załącznik nr 3 A do siwz 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: ...................................................................................................................... 

TEL.* .........…………................………………………………………………. 

REGON*: …………………................…………………………………………… 

NIP*: …………………………………...................……………………………… 

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .................................................. 

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika  Wykonawcy 

 

O Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 

osób fizycznych 

(w związku z art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo  zamówień publicznych) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

  

„ Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych, 

oraz internetu bezprzewodowego z dostawą modemów GSM” 
 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy, który mówi, że: 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego. 

 

 

 
………………………, dnia……………..                                  ……………………………………………………  

                       (podpisy i pieczęć upełnomocnionych Przedstawicieli wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do siwz 

 

                 UMOWA /PROJEKT  

 
zawarta w dniu ………………….. w Bydgoszczy pomiędzy: 
 
UNIWERSYTETEM KAZIMIERZA WIELKIEGO z siedzibą w Bydgoszczy, adres:  
ul.Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym   
przez:  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
a: 
…................................................................................................... 
NIP ….............................. , KRS …………………………………………………….. 
 
zwanym  dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  
 
1. …...................................................... 
2. ......................................................... 
  
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez  Zamawiającego  oferty Wykonawcy w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).   
  

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY  

 
1. Przedmiotem umowy jest  świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej oraz Internetu 

bezprzewodowego (mobilnego),  dla niżej wyszczególnionych grup:  
 
Grupa I 
W skład Grupy I wchodzą 3 telefony komórkowe z kartą SIM i  aktywacją w sieci Wykonawcy oraz 
abonamentem. 
- 50 minut połączeń głosowych do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych wliczonych w cenę 
abonamentu, zamiennie wysyłanie wiadomości SMS w relacji nie mniej, niż 3 (trzy) wiadomości 
SMS za cenę jednej minuty połączenia głosowego dostępnych w ramach przyznanego pakietu 
wartościowego. Abonament jest jednocześnie pakietem wartościowym do wykorzystania na 
wszelkie usługi świadczone przez Wykonawcę (połączenia głosowe, SMS, itp.), które będą 
rozliczane w pierwszej kolejności z przyznanego pakietu wartościowego – abonamentu, 
odpowiednio go uszczuplając. 
 
Grupa II 
W skład Grupy II wchodzi 21 telefonów komórkowych z kartami SIM i ich aktywacją  w sieci 
Wykonawcy oraz abonamentem. 
- 100 minut połączeń głosowych do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych wliczonych w 
cenę abonamentu, zamiennie wysyłanie wiadomości SMS w relacji nie mniej, niż 3 (trzy) 
wiadomości SMS za cenę jednej minuty połączenia głosowego dostępnych w ramach przyznanego 
pakietu wartościowego. Abonament jest jednocześnie pakietem wartościowym do wykorzystania na 
wszelkie usługi świadczone przez Wykonawcę (połączenia głosowe, SMS, itp.), które będą 
rozliczane w pierwszej kolejności z przyznanego pakietu wartościowego – abonamentu, 
odpowiednio go uszczuplając. 
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Grupa III 
W skład Grupy III  wchodzi 6 telefonów komórkowych z kartami SIM i ich aktywacją w sieci 
Wykonawcy oraz abonamentem. 
- 150 minut połączeń głosowych do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych wliczonych w 
cenę abonamentu, zamiennie wysyłanie wiadomości SMS w relacji nie mniej, niż 3 (trzy) 
wiadomości SMS za cenę jednej minuty połączenia głosowego  dostępnych w ramach przyznanego 
pakietu wartościowego. Abonament jest jednocześnie pakietem wartościowym do wykorzystania na 
wszelkie usługi świadczone przez Wykonawcę (połączenia głosowe, SMS, itp.), które będą 
rozliczane w pierwszej kolejności z przyznanego pakietu wartościowego – abonamentu, 
odpowiednio go uszczuplając. 
 
Grupa IV 
W skład Grupy IV  wchodzi 6 telefonów komórkowych z kartami SIM oraz 11 kart SIM ( bramki) z 
aktywacją w sieci Wykonawcy oraz abonamentem. 
- 200 minut połączeń głosowych do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych wliczonych w 
cenę abonamentu, zamiennie wysyłanie wiadomości SMS w relacji nie mniej, niż 3 (trzy) 
wiadomości SMS za cenę jednej minuty połączenia głosowego  dostępnych w ramach przyznanego 
pakietu wartościowego. Abonament jest jednocześnie pakietem wartościowym do wykorzystania na 
wszelkie usługi świadczone przez Wykonawcę (połączenia głosowe, SMS, itp.), które będą 
rozliczane w pierwszej kolejności z przyznanego pakietu wartościowego – abonamentu, 
odpowiednio go uszczuplając. 
 
Grupa V 
W skład Grupy V wchodzą 2 telefony komórkowe z kartami SIM i ich aktywacją w sieci Wykonawcy 
oraz abonamentem. 
- 250 minut połączeń głosowych do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych wliczonych w 
cenę abonamentu, zamiennie wysyłanie wiadomości SMS w relacji nie mniej, niż 3 (trzy) 
wiadomości SMS za cenę jednej minuty połączenia głosowego dostępnych w ramach przyznanego 
pakietu wartościowego. Abonament jest jednocześnie pakietem wartościowym do wykorzystania na 
wszelkie usługi świadczone przez Wykonawcę (połączenia głosowe, SMS, itp.), które będą 
rozliczane w pierwszej kolejności z przyznanego pakietu wartościowego – abonamentu, 
odpowiednio go uszczuplając. 
 
Grupa VI 
W skład Grupy VI wchodzą 2 telefony komórkowe z kartami SIM i ich aktywacją w sieci Wykonawcy 
oraz abonamentem. 
- 300 minut połączeń głosowych do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych wliczonych w 
cenę abonamentu zamiennie wysyłanie wiadomości SMS w relacji nie mniej, niż 3 (trzy) wiadomości 
SMS za cenę jednej minuty połączenia głosowego, dostępnych w ramach przyznanego pakietu 
wartościowego. Abonament jest jednocześnie pakietem wartościowym do wykorzystania na 
wszelkie usługi świadczone przez Wykonawcę (połączenia głosowe, SMS, itp.), które będą 
rozliczane w pierwszej kolejności z przyznanego pakietu wartościowego – abonamentu, 
odpowiednio go uszczuplając. 
 
Internet bezprzewodowy  5 numerów abonenckich , przez okres 24 miesięcy od dnia określonego 
w umowie wraz z dostawą 5 modemów (USB) do internetu mobilnego z kartami SIM,  
przystosowanych do sieci GSM na terenie całej Polski. 

 
Dodatkowo do ewentualnego wykorzystania na okres 24 miesięcy, lecz nie dłużej niż termin 
zakończenia umowy podstawowej : 
- max. 5 numerów abonenckich telefonów komórkowych w ramach Grupy II użytkowników wraz z 

dostawą 5 fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z wyposażeniem (bateria, instrukcja obsługi 
w języku polskim, ładowarka, zestaw słuchawkowy , itp.) i kartami SIM, przystosowanych do sieci 
GSM na terenie całej Polski,  
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- 1 numer abonencki telefonu komórkowego w ramach Grupy V wraz z dostawą 1 fabrycznie 

nowego aparatu telefonicznego z wyposażeniem (bateria, instrukcja obsługi w języku polskim, 
ładowarka, zestaw słuchawkowy , itp.) i kartą SIM, przystosowaną do sieci GSM na terenie całej 
Polski,  

 
- 1 numer abonencki internetu bezprzewodowego wraz z dostawą 1 modemu (USB) do internetu  

mobilnego z kartą  SIM, przystosowaną do sieci GSM na terenie całej Polski.  
 
2. We wszystkich grupach abonament jest jednocześnie pakietem wartościowym do wykorzystania 

na wszelkie usługi świadczone przez Wykonawcę (połączenia głosowe, SMS, itp.), które będą 
rozliczane w pierwszej  kolejności z przyznanego pakietu wartościowego – abonamentu.  

3. Wykonawca oświadcza, iż w ramach abonamentów  gwarantuje (nie dotyczy operatorów 
zagranicznych podczas korzystania z roamingu) : 
- 1-sekundową taryfikację od 1 sekundy połączenia bez dodatkowych opłat za inicjacje 

        połączenia, 
- stałą stawkę za 1 minutę połączenia głosowego niezależnie od pory dnia lub tygodnia, 
- stałą stawkę za 1MB   niezależnie od pory dnia lub tygodnia, 
- blokadę wychodzących połączeń głosowych z numerami specjalnymi (np. konkursowe, 

audiotele itp.) - tzn. taryfikowanymi wg  cen wyższych niż standardowa opłata za połączenie 
zaoferowana przez wykonawcę, 

- blokadę  połączeń internetowych ze stronami specjalnymi  - tzn. płatnymi dodatkowo 
- darmową pocztę głosową na terenie Polski, 
- sukcesywne przechodzenie niewykorzystanych pakietów wartościowych (niewykorzystanych 

minut) na sześć kolejnych okresów rozliczeniowych z zastrzeżeniem , że będą one 
wykorzystywane w pierwszej kolejności, począwszy od najstarszego, 

- cenę za wszelkie usługi telekomunikacyjne, po wykorzystaniu danego pakietu wartościowego 
(abonamentu), równą cenie usług obowiązującą w ramach przydzielonych pakietów 
wartościowych (abonamentów),  

- identyfikację numeru dzwoniącego (nie dotyczy numerów zastrzeżonych), 
- comiesięczne, nieodpłatne faktury, przysyłane w formie papierowej do zamawiającego, 
- comiesięczne, nieodpłatne szczegółowe wykazy (bilingi) wykonanych (wychodzących) połączeń 

numerów abonamentowych w formie papierowej załączonej do faktury, 
- zapewnienia bezpośredniego całodobowego  dostępu, lub przez wyznaczoną  imiennie osobę, 

do biura obsługi klienta, w celu   aktywowania i dezaktywowania wybranych usług 
dodatkowych na pojedynczym numerze lub grupie numerów (m.in. rozmów międzynarodowych 
– roamingu, identyfikacji numeru  przychodzącego, zastrzeżenie identyfikacji numeru, 
blokowanie/odblokowywanie kart SIM itp.)oraz sprawdzanie stanu aktywnych usług na 
poszczególnych kartach SIM. 

 
4. Parametry wyżej wymienionych abonamentów, a także parametry techniczne wyżej 

wymienionych  telefonów  odpowiadają  wymaganiom Zamawiającego określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

5. W przypadku zmiany operatora  w  zakres przedmiotu umowy wchodzi również  przeniesienie 
aktualnie użytkowanych przez Zamawiającego 53 numerów abonamentowych do sieci 
Wykonawcy z zachowaniem dotychczasowych numerów przejętych telefonów oraz numerów 
GSM. Wszystkie sprawy związane z przeniesieniem numerów zobowiązany jest wykonać 
Wykonawca. 

6. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie opłaty związane z wykonywaniem wszystkich usług będą 
rozliczane w pierwszej kolejności z poszczególnych abonamentów (pakietów wartościowych). 

7. Aktywacja każdej karty SIM dokumentowana będzie indywidualnie dla każdej karty, zgodnie z 
datami wygasania umów z poprzednim operatorem.  
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8. W przypadku ewentualnego włączenia dodatkowych kart SIM (max 6 szt + 1 szt) będą 
obowiązywały warunki  niniejszej umowy z terminem zakończenia nie dłuższym niż do 
24.08.2015r. Aktywacja numerów odbędzie się nie później niż 6 miesięcy przed ostatecznym 
terminem zakończenia umowy.  

9. Z chwilą kiedy Wykonawca przestaje świadczyć usługi telekomunikacyjne objęte umowami o 
świadczenie usług telekomunikacyjnych aparaty telefoniczne i akcesoria zakupione w ramach 
niniejszej umowy pozostają własnością Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania cesji praw wynikających z poszczególnych 
umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących telefonów komórkowych i kart 
SIM objętych niniejszą umową (maksymalnie 2 numery w trakcie trwania umowy), na osoby 
prywatne, zainteresowane przejęciem zobowiązań. Cesja zostanie dokonana zgodnie z 
procedurą obowiązującą u Wykonawcy a powstające z tego tytułu ewentualne koszty pokrywa 
osoba przejmująca zobowiązania. 

11. Strony uzgadniają, że w ramach zawartej umowy Zamawiający ma prawo  korzystać  z nowych 
rozwiązań technicznych dotyczących aparatów telefonicznych i akcesoriów jak również nowych 
produktów Wykonawcy.    

 
§ 2  

TERMIN  REALIZACJI  UMOWY 
 

  1.  Umowa obowiązuje przez okres  24 m-cy od daty aktywacji pojedynczych kart SIM a zakończy 
się dnia  24.08.2015r. 

  2. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wyróżnia dwie główne daty przejmowania 

kolejnych   numerów GSM od poprzedniego operatora (2012r- 38szt., 2013r.- 15szt.).. 

 
 

§ 3 
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

 
1.  Do obowiązków Wykonawcy należy:  

 1.1 świadczenie usługi telefonii komórkowej oraz usługi internetu bezprzewodowego       
      (mobilnego),  
1.2 dostawa 40 telefonów komórkowych z wyposażeniem, 
1.3 dostawa 11 kart SIM ( bramki ) 
1.4 dostawa 5 modemów (ze złączem USB) z wyposażeniem 
1.5 ewentualna dostawa 6 telefonów komórkowych z wyposażeniem oraz 1 modemu ze            

złączem USB z wyposażeniem 
1.6 zachowania wszystkich obecnie użytkowanych przez Zamawiającego numerów GSM 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy przejęcie : 
2.1 zobowiązań niepieniężnych  do utrzymania wszystkich aktywnych kart SIM w sieci  

Wykonawcy, na zasadach określonych warunkami niniejszej umowy, przez okres jej 
obowiązywania,  

2.2  zobowiązań pieniężnych do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za 
usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą 
umową oraz ofertą przetargową złożoną przez Wykonawcę.  

 
§ 4 

PRZEDSTAWICIELE STRON  
 

Do kontaktów bezpośrednich w sprawach niniejszej umowy strony wyznaczają następujące osoby: 
        a)  Ze strony Zamawiającego: Rafał Tyrakowski 
        b)  Ze strony Wykonawcy:..................... 



BZP 15/2012 „Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych 

 oraz internetu bezprzewodowego z dostawą modemów GSM” – postępowanie powtórzone 3 

29 

 

 
 

§ 5 
WYNAGRODZENIE  

 

 Za wykonanie przedmiotu zamówienia  Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne  
wynagrodzenie w wysokości :   

- wartość   netto  …................. zł (słownie: …...................................................................zł) 
- podatek VAT …......................zł ( słownie: …..................................................................zł) 
- wartość  brutto …..............zł (słownie: …............................................................. zł) 
 

 Rozmowy wychodzące po przekroczeniu przyznanego limitu minut w abonamencie, na  zasadach 
określonych w ofercie przetargowej,  wg rachunków.  

 Wynagrodzenie nie podlega wzrostowi w okresie trwania umowy za wyjątkiem ustawowej zmiany 
wysokości podatku od towarów i usług VAT.  

 Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za zakup aparatów telefonicznych z 
wyposażeniem przelewem,  w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT  

 Bieżące zobowiązania Zamawiającego z tytułu świadczonych przez Wykonawcę usług będą 
regulowane przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT  

 Wykonawca oświadcza że wynagrodzenie  obejmuje wszelkie podatki, koszty aktywacji 
poszczególnych numerów,  koszt kart SIM, cła i inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 
umowy  oraz  wszelkie rabaty, bonifikaty, promocje, upusty itp. 

 Wykonawca za wykonaną usługę będzie wystawiał jedną zbiorczą fakturę VAT.  
 

§ 6 
ZMIANY W UMOWIE 

 
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
2. W przypadku, gdy w dniu składania danego zamówienia Wykonawca wprowadzać  będzie 

promocję dla ogółu klientów, Zamawiający przy zawieraniu nowej umowy jednostkowej może 
zrezygnować z warunków określonych w niniejszej umowie  na rzecz tej   promocji pod 
warunkiem, że nowe warunki będą dla Zamawiającego korzystniejsze od warunków  zawartych w 
niniejszej umowie. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania 
niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług 

4. Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem  nieważności, wymagają formy pisemnej.  
5. Prawa i obowiązki wynikające z umowy, a w szczególności zobowiązania finansowe, nie mogą być 

przekazane na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
 

§ 7 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać  niniejszą  umowę w każdy czasie, ze skutkiem 

natychmiastowym: 
1.1 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej,  że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 
umowy,   

1.2  w przypadku braku lub ograniczenia środków finansowych w danym roku budżetowym, 
1.3  w przypadku postawienia Wykonawcy w stan upadłości, wszczęcia postępowania    

likwidacyjnego lub wydania orzeczenia zajęcia majątku,  



BZP 15/2012 „Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych 

 oraz internetu bezprzewodowego z dostawą modemów GSM” – postępowanie powtórzone 3 

30 

 

1.4 w razie cofnięcia lub ograniczenia Wykonawcy zezwolenia telekomunikacyjnego. 
  
2. W  tych  przypadkach  postanowienie o karach umownych nie mają zastosowania. 
3. Wykonawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę, w każdy czasie ze skutkiem natychmiastowym 

w razie naruszenia przez Zamawiającego warunków umów o świadczeniu usług 
telekomunikacyjnych, a w szczególności w zakresie terminowego regulowania wynikających z 
nich opłat, z prawem do żądania od Zamawiającego odszkodowania i naliczenia kar umownych  
określonych w indywidualnych umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych.  

4.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie  pisemnej pod rygorem nieważności takiego     
    oświadczenia. 
6. W każdym przypadku   odstąpienia umowy,  Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego  mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy. 
 

 
§ 8 

KARY UMOWNE  
  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  5%  wartości brutto 
wynagrodzenia, o którym stanowi § 5 ust. 1,  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn od 
niego zależnych.  

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości  5%  wartości brutto 
wynagrodzenia,      o którym stanowi § 5 ust. 1,  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn od 
niego zależnych.  

 
§ 9 

WARUNKI SERWISU  
 

1. Po zgłoszeniu telefonicznym uszkodzenia lub awarii telefonu komórkowego lub modemu, 
Wykonawca w ciągu 24 godzin odbierze niesprawne urządzenie (w godzinach od 8:00- do 
15:00) w celu przekazania go do serwisu i usunięcia uszkodzenia.  

2. Na okres  naprawy  telefonu lub modemu Wykonawca udostępni Zamawiającemu inne 
urządzenie zastępcze o analogicznych parametrach. 

3. W przypadku napraw nieobjętych gwarancją,  przed przystąpieniem do naprawy, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o przewidywanych kosztach naprawy i przystąpi do niej po 
akceptacji kosztów przez Zamawiającego. 

 
 

§ 10 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
1.        1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:  

1) ustawy Prawo zamówień publicznych, 
2) ustawy Kodeks cywilny, 

        3) ustawy Prawo telekomunikacyjne,  
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień umownych z jakichkolwiek przyczyn okaże się niewykonalne 

lub nieskuteczne, wszystkie inne postanowienia umowy pozostają w mocy.  
3. Postanowienia umowne, które okazały się niewykonalne lub nieskuteczne będą zastąpione, 

uzgodnionym  na piśmie, innym postanowieniem, odpowiadającym znaczeniu i celowi 
zastępowanego postanowienia. 

4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

5. Załączniki stanowiące  integralną część umowy: 
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          -  siwz – załącznik nr 1, 
     -  oferta  Wykonawcy – załącznik nr 2, 
     -  Regulamin Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych – załącznik nr 3,  
     -  wzór umowy jednostkowej Wykonawcy – załącznik nr  4 . 
      

7. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego,1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

       
 
ZAMAWIAJĄCY:                            WYKONAWCA:  

 


