
14.07.2011 r.
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Znak postępowania: NZ-NA/I/PN/05/11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu: Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą
                                        telefonów komórkowych dla Morskiej Służby
                                        Poszukiwania i Ratownictwa.

Rodzaj zamówienia: usługa
Wartość szacunkowa zamówienia: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13,
Nr 28, poz 143 i Nr 87, poz. 484)

Zatwierdzam:
            DYREKTOR

15.07.2011                   /-/
Marek Długosz

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.07.2011 r., Nr ogłoszenia 193827-2011
- w dniu 15.07.2011 na stronie www.sar.gov.pl zakładka: Zamówienia publiczne/Ogłoszenia i
wywieszone na Tablicy ogłoszeń.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia
15.07.2011, Nr ogłoszenia 193861-2011 oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i
wywieszone na Tablicy ogłoszeń w dniu 15.07.2011 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 15.07.2011r.

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
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1. Zamawiający
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10
NIP: 586-20-76-216
Sekretariat Dyrektora: tel.: + 48 58 661 52 22, fax.: +  48 58 620 53 38
Zespół ds. Zamówień Publicznych: tel/fax.: + 48 58 660 76 61
godziny pracy: od poniedziałku do piątku godz. 7:30-15:30

      Znak postępowania: NZ-NA/I/PN/05/11
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym
znakiem.

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z
2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143 i Nr 87, poz. 484), zwanej dalej w skrócie „ ustawą
Pzp”, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Pzp oraz niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia– zwanej dalej w skrócie „SIWZ”.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi telefonii komórkowej na zasadzie

abonamentu oraz dostawa fabrycznie nowych telefonów wraz z aktywacją, zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
i wzorze umowy stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do SIWZ.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

3.1.1. zapewnienie zasięgu sieci telefonii komórkowej na obszarze wskazanym przez
Zamawiającego,

3.1.2. dostosowanie świadczonych usług do wymagań Zamawiającego,
3.1.3. przejęcie dotychczasowych 40. numerów abonenckich z sieci PTK Centertel

Sp. z o.o.,
3.1.4. dostarczenie  40  szt  telefonów  komórkowych  z  abonamentem  oraz  2  szt

zapasowych telefonów komórkowych bez abonamentu- wszystkie aparaty
komórkowe bez simlocka,

3.1.5. udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone telefony komórkowe wraz
z akcesoriami.

3.1.6. Przedmiot zamówienia objęty prawem opcji: zakup nie więcej niż 5 nowych
numerów z aparatami telefonicznymi bez simlocka i pakietem 150 min. w
abonamencie.

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnej realizacji zamówienia tj. bez
udziału podwykonawców.

3.3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ .

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3.5. Główny przedmiot zamówienia CPV 64212000-5 (usługi telefonii komórkowej),

CPV 32250000-0 ( telefony komórkowe).
Usługa o charakterze priorytetowym, numer kategorii 5.

3.6. W wypadku wystąpienia w niniejszej SIWZ zastrzeżonych nazw własnych
producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, dopuszcza się oferowanie produktów w pełni równoważnych do
wymaganych przy pełnym zagwarantowaniu przez Wykonawcę zachowania cech
fizycznych i funkcjonalności sprzętu.
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3.7. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku zmiany
SIWZ, Zamawiający dokonaną zmianę przekaże wszystkim wykonawcom, którym
przekazał SIWZ i zamieści na stronie www.sar.gov.pl  Zakładka: Zamówienia
publiczne/ Ogłoszenia. Zmiany są każdorazowo wiążące dla wykonawców.

3.8. Definicja wykonawcy została określona przez ustawodawcę w art. 2. pkt  11
ustawy Pzp, który stanowi: „…wykonawcy –  należy przez to rozumieć 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.

4. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

5. Opis sposobu przedstawiania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Termin wykonania zamówienia : 24 miesiące od podpisania umowy
6.1. Wykonawca zrealizuje cały przedmiot zamówienia w terminie 24 miesięcy od dnia

podpisania umowy, z tym że rozpoczęcie świadczenia usługi, dostarczenie aparatów
telefonicznych z akcesoriami i aktywne karty SIM wykona w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy.

6.2. Telefony komórkowe wraz z aktywowanymi kartami SIM należy dostarczyć do
siedziby Zamawiającego: Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Biuro Administracyjne –
p.II, w terminie 14 dni od podpisania umowy.

7.  Przewidywane zaliczki
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełnienia tych warunków
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie później niż na

dzień składania ofert, spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i
wykażą ich spełnienie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w pkt 8.2. i
9.1.SIWZ oraz wykażą w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w pkt 9.2
SIWZ brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust.1ustawy Pzp.

8.2. Zgodnie z art. 22 ust. 1ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

8.2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

8.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
8.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia;
8.2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
- ze względu na charakter przedmiotu zamówienia i brzmienie art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
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8.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 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. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, podpisane przez
osoby upoważnione do reprezentacji tego podmiotu.

8.4. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

8.4.1. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.4.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, każdy z nich musi wykazać, w zakresie wymaganym przez
Zamawiającego w pkt 9.2 SIWZ, brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

8.4.3. Spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis
sposobu dokonania oceny spełnienia został określony w pkt 8.2. SIWZ musi
wykazać (spełniać) przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia wspólnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.

8.5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
podstawie analizy treści odpowiednich dokumentów i oświadczeń, wymienionych w
pkt 9.1 i 9.2 SIWZ, które należy załączyć do oferty.

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

9.1. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w pkt 8.2.
SIWZ, wykonawca - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp- zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

9.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp – oryginał.
Proponowany wzór określono w załączniku nr 4 do SIWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie może być złożone wspólnie.

9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z powodu niespełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 24 ust 1 ustawy Pzp - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art.
24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp – należy złożyć następujące dokumenty: .

9.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
Proponowany wzór określono w załączniku nr 5 do SIWZ- oryginał.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie takie składa każdy z wykonawców.

9.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed



upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument ten składa każdy z wykonawców.
Art.  24  ust.  1  pkt  2  stanowi,  że z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się 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

9.2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
9.2.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to wówczas zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt 9.2.2.,– składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości-
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.

9.2.3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.3.1. SIWZ, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania -
wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.

9.3. Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowana przez niego usługa
odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego składa w pkt 5
formularza oferty (załącznik nr 6 do SIWZ) stosowne oświadczenie dotyczące
możliwości technicznych oferowanego zasięgu telefonii komórkowej.
Zamawiający wymaga 100% zasięgu ( płynnej rozmowy bez przerw i zaników
łączności) dostępnego w głąb morza na odległość nie mniejszą niż 8 mil morskich
wzdłuż całego polskiego wybrzeża z jednoczesnym pokryciem strefy brzegowej.

9.4. Inne wymagane dokumenty
Zamawiający wymaga aby oferta, oprócz dokumentów i oświadczeń wymienionych w
pkt 9.1., 9.2., 9.3. SIWZ, zawierała również następujące dokumenty:
9.4.1. Formularz oferty. Proponowany wzór formularza oferty określono w

załączniku nr 6 do SIWZ. Formularz oferty należy złożyć w formie oryginału.
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę/y uprawnione do
reprezentowania wykonawcy tj. osoby umocowane do działania w imieniu
wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych lub pełnomocnika
wykonawcy.

9.4.2. Formularz cenowy, który należy złożyć w formie oryginału podpisanego przez
osobę/y uprawnione do reprezentowania wykonawcy – proponowany wzór
określa załącznik nr 7 do SIWZ.

9.4.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty , o ile prawo do ich podpisania nie
wynika z innych dokumentów złożonych w ofercie. Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie określać czynności, do wykonania których pełnomocnik jest
upoważniony. Pełnomocnictwo wraz z określeniem jego zakresu należy złożyć w



formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.

9.4.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania tych wykonawców -oryginał
lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
wykonawców składających wspólną ofertę.

9.5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii.
9.6. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być poświadczone za zgodność z

oryginałem przez wykonawcę tj. osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu.

9.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
kopie dokumentów podmiotowych dotyczące tych wykonawców są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, o którym mowa w ar. 23 ust. 2 ustawy
Pzp.

9.8. Wszelkie dokumenty, pisma załączone do oferty, które są sporządzone w języku
innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski. Dokumenty
sporządzone w języku innym niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.

9.9. Dokumenty muszą być czytelne. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w przypadku gdy złożona przez
wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.

10.Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
10.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, dotyczy to również

korespondencji oraz porozumiewania się między Zamawiającym a wykonawcą.
10.2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dalej

zwane zbiorczo „korespondencja”) Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie
lub faksem, z zastrzeżeniem pkt 10.3 SIWZ.

10.3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty ( formularz oferty wraz z
wymaganymi przez Zamawiającego oświadczeniami i dokumentami, o których mowa
w pkt 9 SIWZ).

10.4. Korespondencję przekazywaną za pomocą faksu, o której mowa w pkt 10.2,
należy wysyłać na numer +48  58 620 53 38  lub + 48  58 660 76 61.

10.5. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem, to wówczas każda ze Stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.6. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany
przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
wykonawcy z treścią tego pisma, chyba że wykonawca wezwany przez
Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia
oraz informacji w sposób określony w pkt 10.5 SIWZ oświadczy, że wiadomości tej
nie otrzymał.



10.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 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.

10.8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 10.7. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10.9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 10.7.SIWZ.

10.10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie
www.sar.gov.pl  w zakładce Zamówienia publiczne/Ogłoszenia, pod nazwą
postępowania.

10.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.

10.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją
na stronie internetowej www.sar.gov.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/
ogłoszenia, pod nazwą postępowania.

10.13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
10.14. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

10.14.1. w sprawie procedury przetargowej:
Danuta Jereczek  tel/fax: +48 58 660 76 61

10.14.2. w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
Tamara Konefał: tel: +48 58 660 76 21
Wojciech Białkowski tel:+48 58 660 76 60, fax: +48 58 660 76 50

10.15. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania- przewidziane ustawą
Pzp- będą udostępnianie na stronie internetowej www.sar.gov.pl  w zakładce
Zamówienia publiczne/Ogłoszenia, pod nazwą postępowania.

11.Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12.Termin związania ofertą
12.1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert.
12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć

termin związania ofertą.
12.4. Co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający

zastrzega sobie prawo do jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13.Opis sposobu przygotowania ofert
13.1. Teść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
13.2. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ

i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

http://www.sar.gov.pl/
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13.3.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

13.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
13.5. Zamawiający wymaga złożenia oferty zawierającej oświadczenia i dokumenty,

ewentualnie pełnomocnictw, o których mowa w pkt 9 SIWZ, z zachowaniem form
określonych w tym punkcie.

13.6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
13.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania

wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym załączonym do oferty dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy - pełnomocnika.

13.8. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są
traktowani jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(składający wspólną ofertę).

13.9. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, sporządzić
w języku polskim, na papierze z zastosowaniem trwałej czytelnej techniki.

13.10. Własnoręczne podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być
czytelne oraz powinny zawierać pełne imię i nazwisko podpisującego tj. osoby
uprawnionej. W przypadku, gdy własnoręczne podpisy są nieczytelne lub nie
zawierają pełnego imienia i nazwiska powinny być uzupełnione napisem  (  np.  w
formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

13.11. Zaleca  się,  aby  wszystkie  poprawki  lub  zmiany  dokonane  w  treści  oferty,  w
szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie,
przesłonięcie korektorem były własnoręcznie podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania
wykonawcy. Parafa lub podpis winny być naniesione w sposób umożliwiający ich
identyfikację ( np. opatrzone z imienną pieczątką).

13.12. Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony dokumentów składających się
na ofertę były połączone w sposób trwały i kolejno ponumerowane.

13.13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu
art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm), powinny zostać przekazane w taki
sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych
tajemnicą. W takim przypadku ofertę należy złożyć w dwóch częściach opisanych
jako  „ I część jawna oferty” i jako „ II część niejawna oferty”- z zachowaniem
kolejności numerowania stron oferty. Brak stosownego zastrzeżenia będzie
traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych
dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na
zasadach określonych w ustawie Pzp. Wykonawca nie może zastrzec informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności. Zakresem owej tajemnicy nie mogą być objęte informacje powszechnie
znane lub takie, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć
(wyrok SN z 5 września 2001 r., I CKN 1159/00, OSNC 2002, nr 5, poz. 67).



13.14. Ofertę należy opakować w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej
treścią do czasu otwarcia ofert, dostarczyć Zamawiającemu w sposób wskazany w
punkcie 15.1 SIWZ (miejsce składania ofert) Na opakowaniu oferty należy umieścić
pełną nazwę i adres wykonawcy oraz opisać w następujący sposób:

……………………
nazwa i adres Wykonawcy
nr telefonu i faksu
( ewentualnie czytelna pieczęć firmowa)

OFERTA:
„Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów
komórkowych dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa” –
znak postępowania NZ-NA/I/PN/05/11

Konsekwencje niewłaściwego oznakowania ponosi wykonawca.
13.15. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić ofertę. Zmiana

ta może nastąpić tylko poprzez założenie Zamawiającemu pisemnego zawiadomienia
o wprowadzeniu zmian, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w
kopercie/ opakowaniu posiadającym dodatkowy dopisek „ ZMIANA Nr…”

13.16. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca ma prawo wycofać złożoną
ofertę. W tym celu wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o
wycofaniu oferty, podpisane przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy wraz z dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru
wykonawcy. Zamawiający zwróci wycofaną ofertę osobie upoważnionej przez
wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru.

13.17. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w
treści oferty po upływie terminu składania ofert.

14.Udział w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia
14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
14.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (składający ofertę

wspólną), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

14.3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.

14.4. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik pozostałych wykonawców.

14.5. Oferta  musi  być podpisana  w  taki  sposób,  by  wiązała  prawnie  wszystkich
wykonawców składających wspólną ofertę.



14.6. Jeżeli  zostanie  wybrana  oferta  wykonawców  ubiegających  się wspólnie  o
udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
Przedłożona na wezwanie Zamawiającego umowa regulującą współpracę
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie
obejmującym wykonanie przedmiotowego zamówienia powinna w szczególności
zawierać wskazanie pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym
oraz zasady wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, zasady
współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków wykonawców w
wykonaniu przedmiotu zamówienia.

14.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

15.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
15.1. Oferty muszą być złożone w Morskiej Służba Poszukiwania i Ratownictwa

81-340 Gdynia
    ul. Hryniewickiego 10

         Sekretariat (piętro II)

15.2. Termin składania ofert upływa w dniu 28.07.2011 r. o godz. 12:00

UWAGA! Siedziba Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa znajduje się na terenie
Portu Rybackiego w Gdyni, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przez
Biuro Przepustek „DALMOR” S.A. po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę
należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki i dojście lub dojazd do siedziby
Zamawiającego.

15.3. Za moment złożenia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Sekretariacie
Zamawiającego.

15.4. Publiczne - jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2011 r. godz 12:15 w
siedzibie Zamawiającego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa ( parter).

16.Opis sposobu obliczenia ceny
16.1. Podstawą do ustalenia ceny oferty są wymagania Zamawiającego określone w

opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy stanowiące załączniki nr 1 i 2 do
SIWZ.

16.2. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty i elementy związane z przedmiotem
zamówienia.

16.3. Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto obejmującą pełen zakres przedmiotu
zamówienia, zawartą w tabeli nr 3 formularza cenowego ( zał. nr 7 do SIWZ).

16.4. Ostateczna cena oferty zawarta w formularzu oferty ( zał. nr 6 do SIWZ) musi być
zgodna z kwotą wyszczególnioną w Tabeli nr 3 Formularza cenowego.

16.5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w
jej skład elementów.

16.6. Wykonawca zobowiązany jest określić stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn.
zm.).

16.7. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku – złoty i grosze.
16.8. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w
złotych polskich.



16.9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone
zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

17.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
17.1. Zamawiający oceni i porówna wyłącznie te oferty, które zostaną złożone przez

wykonawców niewykluczonych z postępowania i nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.

17.2. Oferty zostaną ocenione za pomocą niżej wymienionego kryterium punktowego:

Kryterium
Znaczenie procentowe

kryterium
Maksymalna liczba punktów

jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium

Cena 100% 100

17.3. Ocenie zostanie poddana cena oferty tj. kwota określona przez wykonawcę w
pkt 1formularza oferty jako cena brutto.

17.4. Punkty za kryterium cena, które uzyska każda z ofert będą obliczane według
następującego wzoru:

Pkc = 100min
·

Cof
C

gdzie:
Pkc- ilość punków jakie uzyska oferta badana w kryterium cena

Cmin- najniższa cena oferty spośród ofert
C of- cena oferty badanej oferty

17.5. Wynikającą z działania uzyskaną ilość punktów w danym kryterium Zamawiający
zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,005 pomija ,
a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla do 0,01 punkta.

17.6. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych, tj.
taką, która w kryterium cena uzyska największą ilość punktów

17.7. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów,  to  wówczas  Zamawiający  w  celu  oceny  takiej  oferty  doliczy  do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego
18.1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.

Zawiadomienie to zostanie przesłane faksem na adres (numer) wskazany w
formularzu ofertowym Wykonawcy.

18.2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści, na stronie
internetowej www.sar.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne/ Ogłoszenia, pod
nazwą postępowania oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

18.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy Pzp, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

http://www.sar.gov.pl/


18.4. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem
umowy może zażądać umowy, o której mowa w pkt 14.6 SIWZ.

18.5. Przed podpisaniem umowy, wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje
niezbędne do wpisania w treść umowy.

18.6. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, jeżeli
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

18.7. Zawarcie umowy nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp.

19.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

20.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
20.1. Wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy zawiera wzór umowy, stanowiący

załącznik 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga zwarcia umowy na warunkach
określonych w tym załączniku. Złożenie oferty jest jednoznaczne z pełną akceptacją
wzoru umowy.

20.1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian
wyszczególniono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

20.2. Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej.

20.3. Wykonawca, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

21.Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
21.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

21.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

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

21.4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:

21.4.1.  wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub
zapytania o cenę,

21.4.2. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu;

21.4.3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
21.4.4. odrzucenia oferty odwołującego.

21.5. 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 Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy



Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy
czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

21.6. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp.
W odniesieniu do odwołań mają zastosowanie przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 198 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, a mianowicie:

21.6.1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ),

21.6.2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280).

22.Postanowienia końcowe
22.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza składania

ofert wariantowych i nie przewiduje aukcji elektronicznej.
22.2. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz 93, z późn.zm.).

23. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2: Wzór umowy
Załącznik nr 3: MAPA- Obszar działania oraz rozmieszczenie Brzegowych Stacji

Ratowniczych i jednostek ratowniczych Morskiej Służby poszukiwania i
Ratownictwa

Załącznik nr 4: OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp

Załącznik nr 5: OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 6:  Formularz oferty
Załącznik nr 7: Formularz cenowy



Załącznik nr 1 do SIWZ

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
  Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Morskiej

       Służby Poszukiwania i Ratownictwa, znak postępowania: NZ-NA/I/PN/05/11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowania przetargowego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-
46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zm.), które obejmuje w
szczególności świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie
telefonii komórkowej na zasadzie abonamentu (40 szt.) wraz z dostawą i aktywacją telefonów
na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni.

CPV: 64212000-5   Usługi telefonii komórkowej
CPV: 32250000-0 Telefony komórkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania, poniesienia kosztów utrzymania i
przejęcia (migracji) dotychczasowych (40, słownie: czterdziestu) numerów abonenckich
z sieci PTK Centertel Sp. z o.o., co do których  umowy kończą się w następujących
terminach:

a) dla 39 numerów telefonicznych- z dniem 01 sierpnia 2011 r.
b) dla 1 numeru telefonicznego- z dniem 05 sierpnia 2011 r.
- po tych terminach ww umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony, z
miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Z uwagi na specyficzny charakter zadań wykonywanych przez Morska Służbę Poszukiwania i
Ratownictwa polegających na zapewnieniu działań mających na celu poszukiwanie i
ratowanie życia na morzu oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, zgodnie z
postanowieniami międzynarodowych konwencji, Zamawiający wymaga:

- 100 % zasięgu (płynnej rozmowy bez przerw i zaników łączności) dostępnego w głąb
morza na odległość minimum 8 mil morskich wzdłuż całego polskiego wybrzeża z
jednoczesnym pokryciem strefy brzegowej

- wykonania zamówienia bez udziału podwykonawców

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Dotyczące pakietów kwotowych darmowych minut i obsługi kont abonenckich

1.1. Pakietu darmowych minut w abonamencie ( do wykorzystania w ruchu mieszanym
na rozmowy i wymiennie na SMS-y, MMS-y) w następujących ilościach:

Rodzaj pakietu
darmowych minut

Numery abonenckie Zamawiającego w poszczególnym
pakiecie

Pakiet 300 minut dla 1
numeru abonenckiego

505 050 965



Pakiet 200 minut dla 10
numerów abonenckich

505 050 964, 505 050 966, 505 050 961, 505 050 963,
505 050 962, 505 050 997, 505 050 984, 505 050 989,
505 050 991, 505 050 992

Pakiet 150 minut dla 29
numerów abonenckich

505 050 990, 505 050 970, 505 050 971, 505 050 969,
505 050 973, 505 050 974, 505 050 988, 505 050 977,
505 050 972, 505 050 980, 505 050 985, 505 050 986,
505 050 967, 505 050 987, 505 050 993, 505 050 994,
505 050 995, 505 050 996, 505 050 998, 505 050 975,
505 050 976, 505 050 978, 505 050 979, 505 050 968,
505 050 981, 505 050 982, 505 050 983, 507 015 239
510 287 281

1.2. W ramach opcji zamówienia Zamawiający przewiduje w trakcie trwania umowy
możliwość zakupu nie więcej niż 5 nowych numerów z aparatami telefonicznymi o
parametrach określonych w pkt 6.1, bez simlock’a i pakietem 150 min. w
abonamencie na tych samych warunkach cenowych i rozliczeniowych jak dla
zamówienia głównego, przy czym zakończenie umowy dla nowych numerów będzie
wspólne z zamówieniem podstawowym niezależnie od daty złożenia zamówienia.

1.3. Bezpłatnego naliczania sekundowego od pierwszej sekundy połączenia. Rozliczania
za połączenia proporcjonalnie do liczby faktycznie wykorzystanych sekund zarówno
przy rozliczaniu pakietu bezpłatnych minut wliczonych w abonament i minut poza
abonamentem.

1.4. Nieograniczonego kapitału sekund - niewykorzystane sekundy połączeń zostają
przeniesione i udostępnione we wszystkich następnych okresach rozliczeniowych po
uprzednim wykorzystaniu całego pakietu minut połączeń przypadających na aktualny
okres rozliczeniowy lub mogą być wymienne  na inne usługi np. SMS, MMS.

1.5. Stałej stawki za rozmowy (krajowe i zagraniczne) ze wszystkimi operatorami
telefonii komórkowej oraz telefony stacjonarne przez cały okres obowiązywania
umowy.

1.6. Bezpłatnych połączeń pomiędzy numerami Zamawiającego bez ograniczenia
( limitowania) ilości wykonywanych połączeń głosowych.

1.7. Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat w ramach zaoferowanego pakietu:

a) wymianę kart SIM w przypadku uszkodzenia, kradzieży, utraty lub zablokowania w
ilości nie większej niż 20 szt. w okresie trwania umowy.

b) aktywację i dezaktywację roamingu i połączeń międzynarodowych,
c) pocztę głosową
d) możliwość blokowania połączeń na wybrane numery na wniosek Zamawiającego,
e) możliwość elektronicznego dostępu i zarządzania kontem Zamawiającego,
f) wyznaczy Opiekuna Klienta, do którego obowiązków należeć będzie wyjaśnianie

wszelkich nieprawidłowości mogących wystąpić podczas realizacji umow(rozliczenia,
usterki, awarie). Zgłoszone problemy, o ile nie będzie to konieczne, zostaną
rozwiązane bez konieczności kontaktowania się z innymi punktami obsługi



Wykonawcy. Zamawiający wyznaczy osobę uprawnioną do kontaktów z Opiekunem
Klienta w zakresie zgłaszania awarii oraz rozliczeń,

g) aktywację wybranych usług dodatkowych
h) limitowanie bieżącego wykorzystania minut lub kwoty wykorzystanych środków w

ramach abonamentów dla poszczególnych numerów w danym okresie
rozliczeniowym, a także możliwość zmiany tego limitu

i) informację o bieżącym wykorzystaniu minut lub wykorzystanych środków  w ramach
abonamentów.

1.8. Zamawiający powinien mieć możliwość ustawienia blokady na połączenia
wychodzące na każdej karcie SIM po przekroczeniu ilości wykorzystanych minut w
ramach bezpłatnych minut lub wykorzystanych środków przysługujących
Zamawiającemu w ramach poszczególnych abonamentów.

1.9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu narzędzie administratora do elektronicznej
obsługi konta abonenckiego dla wszystkich numerów abonenckich, zabezpieczone
hasłem, zapewniające: wgląd w system billingowy z jego pełną historią,
przyznawania limitów kwotowych dla wszystkich numerów abonenckich
Zamawiającego, zdalną wymianę kart SIM, aktywację i dezaktywację usług dodanych
np. CLIP, CLIR, usługi roamingu, połączenia międzynarodowe, pobieranie danych o
kodzie PUK, podgląd do aktualnych zobowiązań finansowych Zamawiającego za
świadczone usługi, możliwość sprawdzenia przez administratora bieżącego
wykorzystania bezpłatnych minut dla każdego numeru abonenckiego Zamawiającego.

1.10. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę wynosi maksymalnie
14 dni od daty podpisania umowy.

1.11. Wykonawca zapewni możliwość bezpłatnego sprawdzenia stanu konta dla
poszczególnych numerów abonenckich poprzez SMS.

1.12. Koszt za minutę połączenia musi się mieścić w granicach określonych przez
operatora w jego cenniku usług dla klientów biznesowych w przypadku sieci własnej
operatora, do wszystkich pozostałych operatorów komórkowych oraz do sieci
stacjonarnych.

1.13. W ramach obsługi technicznej Wykonawca zapewni utrzymanie funkcjonowania
systemu oraz bezpłatnej pomocy technicznej 24 godziny na dobę przez 7 dni w
tygodniu.

1.14. Wykonawca zapewni numer, pod którym Zamawiający będzie mógł zgłaszać
wszelkie nieprawidłowości w pracy telefonów.

1.15. W przypadku wystąpienia awarii Zamawiający w pierwszej kolejności zgłosi
uszkodzenie pod numerem z pkt. 1.14. oraz powiadomi Opiekuna Klienta
telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.

1.16. Gwarantowany przez Wykonawcę czas przywrócenia świadczenia usług wynosi 12
godzin, przy czym czas ten liczony jest od momentu zgłoszenia awarii na numer
wskazany w pkt 1.14.



1.17. W przypadku zgłoszenia awarii Wykonawca dołoży wszelkich starań aby
zlokalizować i przywrócić dostępność usług w jak najkrótszym terminie.

1.18. Wykonawca powiadomi Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub telefonicznie o przyczynie, skutkach i prawdopodobnym czasie trwania awarii.

2. Wymagania Zamawiającego w  ramach umowy :

2.1. Zamawiający wymaga pisemnego potwierdzenia możliwości technicznych 100 %
       zasięgu dostępnego w głąb morza na odległość minimum 8 mil morskich wzdłuż
       całego polskiego wybrzeża z jednoczesnym pokryciem strefy brzegowej- w formie
       oświadczenia. Nie spełnienie tego wymagania może być podstawą rozwiązania
        umowy z winy Wykonawcy.

2.2. Usługa będzie świadczona 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w okresie
obowiązywania umowy.

2.3. Zamawiający zawrze umowę na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy przez
Strony.

2.4. Dostarczone aparaty telefoniczne muszą być fabrycznie nowe w cenie nie wyższej niż
1,00 zł netto/szt. wg aktualnej pełnej oferty Wykonawcy. Wykaz aparatów wraz z
opisem technicznym Wykonawca załączy do oferty. Aparaty telefoniczne muszą
posiadać załączone podpisane karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku
polskim.

2.5. Wykonawca udzieli gwarancji Zamawiającemu na wszystkie dostarczone aparaty
telefoniczne wraz z akcesoriami na okres 24 miesięcy.

2.6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia aparatu zamiennego o podobnych
parametrach na czas naprawy aparatu telefonicznego.

2.7. Z chwilą przekazania aparatów telefonicznych Zamawiającemu stają się one jego
własnością.

2.8. Wykonawca zobowiązuje się do aktywacji kart SIM w cenie nie wyższej niż 1,00 zł
netto od sztuki.

2.9. Wykonawca załączy do oferty regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych.

2.10. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca bez podania przyczyny z co najmniej
14 dniowym wyprzedzeniem nie ma prawa do przerwania świadczenia usługi będącej
przedmiotem umowy.

2.11. Dostarczenie aparatów telefonicznych, kart SIM i ich aktywacja powinno
nastąpić w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

./.



3. Wymagania Zamawiającego dotyczące rozliczeń

3.1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT w formie papierowej nie
częściej niż raz w miesiącu.

3.2. Pełny billing za dany okres rozliczeniowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w
formie elektronicznej ( via email).

3.3. Termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby
Zamawiającego. Płatność nastąpi w formie przelewu bankowego na konto
Wykonawcy podane na fakturze VAT .

3.4. Kwoty zobowiązań na fakturze będą wykazywane w kwotach netto i brutto dla
poszczególnych numerów abonenckich Zamawiającego w walucie polskiej (PLN)

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu obliczania ceny

4.1. Cena oferty musi być wyrażona w walucie polskiej (PLN) w formie liczbowej i
słownej

4.2. Cena oferty stanowi sumę wartości abonamentów, wartości aparatów telefonicznych
wraz z aktywacją i opcji zamówienia.

4.3. Podana cena zapewnia stałość cen do końca obowiązywania umowy.
4.4. Cena powinna być podana w formularzu cenowym – załącznik nr 7 do SIWZ.
4.5. Ceny jednostkowe nie mogą być w żadnej pozycji większe niż standardowe ceny

oferowane klientom biznesowym.

5. Kryteria oceny oferty

Oferty spełniające wszystkie wymogi formalne będą oceniane wg następujących
      kryteriów:  100% cena

      6. Wymagania dotyczące aparatów telefonicznych

       Wymagane minimalne parametry techniczne dostarczanych aparatów komórkowych w
ilości 40 szt. z abonamentem, 2 szt. aparatów zapasowych bez abonamentu oraz 5 szt objętych
opcją zamówienia z pkt. 1.2– wszystkie aparaty telefoniczne bez simlock’a:

6.1.  Telefony 18 szt. (w tym 2 szt. z zestawem głośnomówiącym) oraz 5 szt objętych opcją
zamówienia z pkt 1.2 o następujących parametrach:

-  system:  GSM/850/900/1800/1900,
-  czas czuwania GSM: minimum 600 godzin,
-  czas rozmów GSM: minimum 720 min.,
-  pamięć wewnętrzna: minimum 50 MB,
-  wbudowany aparat o rozdzielczości: minimum 3,2 Mpix,
-  złącze mikro USB
-  wyświetlacz:  TFT,
-  rozdzielczość: minimum320 x 240
-  bateria: minimum 1050 mAh,
-  wymiary: max. 112 x 46 x 12,3 mm,



-  waga: max. 89,3 (z baterią),
-  obudowa klasyczna,
-  odtwarzacz MP3 (MP3, WMA, AAC, eAAC, eAAC+),
-   radio FM z RDS,
-   bluetooth,
-  wysyłanie wiadomości SMS i MMS,
-  WAP,
-  GPRS,
-  EDGE,
-  UMTS,
-  zestaw słuchawkowy.

6.2. Telefony 23 szt. (w tym 2 szt. bez abonamentu ) o następujących parametrach:

-  system: GSM 850/900/1800/1900,
-  czas czuwania GSM: minimum 600 godz.,
-  czas rozmów GSM: minimum 1100 min.,
-  pamięć wewnętrzna: minimum 50 MB,
-  wbudowany aparat o rozdzielczości: minimum 2,0 Mpix,
-  wyświetlacz:  TFT,
-  rozdzielczość: minimum320 x 240
-  bateria: minimum 1300 mAh,
-  wymiary: max. 120,7 x 53 x 16,3 mm,
-  waga: max. 115 (z baterią),
-  obudowa odporna na kurz i wodę,
-  odtwarzacz MP3 (MP3, AMR, AAC+, WMA),
-  radio FM z RDS,
-   bluetooth,
-  wysyłanie wiadomości SMS i MMS,
-  WAP,
-  GPRS,
-  EDGE,
-  UMTS,
-  wbudowany moduł GPS,
-  zestaw słuchawkowy.

6.3.Telefon z ekranem dotykowym (lub z klapką) 1 szt. o następujących parametrach:

-  system: GSM 850/900/1800/1900,
-  czas czuwania GSM: minimum 500 godz.,
-  czas rozmów GSM: minimum 500 min.,
-  pamięć wewnętrzna: minimum 7 GB,
-  wbudowany aparat o rozdzielczości: minimum 8,0 Mpix,
-  wyświetlacz:  AMOLED dotykowy,
-  rozdzielczość: minimum640 x 360
-  bateria: minimum 1200 mAh,
-  wymiary: max. 117,3 x 56,8 x 10,5 mm,
-  waga: max. 130 (z baterią),
-  odtwarzacz MP3 (MP3, WMA, WAV, eAAC+),
-  radio FM z RDS,



-   bluetooth,
-  wysyłanie wiadomości SMS i MMS,
-  GPRS,
-  EDGE,
-  wbudowany moduł GPS,
-  zestaw słuchawkowy.



Załącznik nr 2 do SIWZ
Wzór umowy

Umowa (wzór)

o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Zawarta w Gdyni w dniu …………………….. r. pomiędzy

Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa z siedzibą w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 10,
NIP 586-20-76-216, REGON 192634129 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną
przez
1.  Marka Długosza  - Dyrektora

a ……………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: ……………………….

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Usługa telefonii
komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa, znak postępowania: NZ-NA/I/PN/05/11, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z
2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143 i Nr 87, poz. 484) została zawarta umowa o następującej
treści:

§ 1.

1.  Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
     komórkowej wraz z dostawą i aktywacją telefonów komórkowych, zgodnie z
     wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w
     załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego kopia stanowi
     załącznik nr 1 do umowy.
2.  Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania usług objętych umową.
3.  Wykonawca zobowiązuje się do:
      1)  świadczenia usług w zakresie telefonii komórkowej dla numerów, dla których zostaną
           wypowiedziane umowy z dotychczasowym operatorem w ilości i w terminach
           określonych w załączniku nr 1 do umowy.
      2)  świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych oraz dostawy aparatu zastępczego na
           czas naprawy,
      3) zapewnienia 100 % zasięgu (płynnej rozmowy bez przerw i zaników łączności)
           dostępnego w głąb morza na odległość minimum 8 mil morskich wzdłuż całego
           polskiego wybrzeża z jednoczesnym pokryciem strefy brzegowej;

§ 2.

1.  Strony ustalają, że usługą objętych będzie 40 abonamentów telefonicznych, przy czym:
             a)  1 abonament  z miesięczną pulą bezpłatnych minut do wykorzystania w ruchu
                   mieszanym w ilości 300 minut, za …………… zł brutto, w tym stawka VAT …...
             b)  10 abonamentów z miesięczną pulą bezpłatnych minut do wykorzystania w ruchu
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                   mieszanym w ilości 200 minut dla każdego abonamentu, za …………… zł brutto,
                   w tym stawka VAT …........
             c)  29 abonamentów z miesięczną pulą bezpłatnych minut do wykorzystania w ruchu
                   mieszanym w ilości 150 minut dla każdego abonamentu, za …………… zł brutto,
                   w tym stawka VAT …........

2.  Strony ustalają, że Wykonawca dostarczy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy
      aparaty telefoniczne fabrycznie nowe wraz z bateriami, instrukcjami obsługi w języku
      polskim, ładowarkami standardowymi oraz z aktywacjami, w cenie nie wyższej niż 1 zł
      netto/ szt, niżej wymienionych modeli:

      ………………………………………….. sztuk ……………..
      ………………………………………….. sztuk ……………..
      ………………………………………….. sztuk  …………….

3.  Wyżej wymienione telefony komórkowe z chwilą podpisania umowy oraz protokółów
      zdawczo-odbiorczych stają się własnością Zamawiającego.

§ 3.

Kopia formularza cenowego wybranego Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej
umowy.

§ 4.

1.  Strony ustalają, że niewykorzystane sekundy połączeń zostaną udostępnione we
     wszystkich następnych okresach rozliczeniowych, po uprzednim wykorzystaniu całego
     pakietu minut połączeń przypadających na aktualny okres rozliczeniowy lub mogą być
     wymienne na inne usługi np. SMS, MMS. Wykonawca zapewni bezpłatne naliczanie
     sekundowe od pierwszej sekundy połączenia. Rozliczania za połączenia proporcjonalnie
     do liczby faktycznie wykorzystanych sekund zarówno przy rozliczaniu pakietu
     bezpłatnych minut wliczonych w abonament i minut poza abonamentem.

2.  Strony ustalają, że Zamawiający w ramach niniejszej umowy otrzymuje bez dodatkowych
     opłat  niżej wymienione usługi:
     a)  wymianę kart SIM w przypadku uszkodzenia, kradzieży, utraty lub zablokowania
          w ilości nie większej niż 20 szt. w okresie trwania umowy,
     b)  aktywację i dezaktywację roamingu i połączeń międzynarodowych,
     c)  pocztę głosową,
     d)  możliwość blokowania połączeń na wybrane numery na wniosek Zamawiającego,
     e)  możliwość elektronicznego dostępu i zarządzania kontem Zamawiającego,
     f)  wyznaczy Opiekuna Klienta, do którego obowiązków należeć będzie wyjaśnianie
          wszelkich nieprawidłowości mogących wystąpić podczas realizacji umów (rozliczenia,
          usterki, awarie). Zgłoszone problemy, o ile nie będzie to konieczne, zostaną rozwiązane
          bez konieczności kontaktowania się z innymi punktami obsługi Wykonawcy.
          Zamawiający wyznaczy osobę uprawnioną do kontaktów z Opiekunem Klienta w
          zakresie zgłaszania awarii oraz rozliczeń,
     g)  aktywację wybranych usług dodatkowych,
     h)  limitowanie bieżącego wykorzystania minut lub kwoty wykorzystanych środków w
          ramach abonamentów dla poszczególnych numerów w danym okresie rozliczeniowym,
          a także możliwość zmiany tego limitu



     i)  informację o bieżącym wykorzystaniu minut lub wykorzystanych środków  w ramach
          abonamentów.

3. Zamawiający powinien mieć możliwość ustawienia blokady na połączenia wychodzące na
    każdej karcie SIM po przekroczeniu ilości wykorzystanych minut w ramach bezpłatnych
    minut lub wykorzystanych środków przysługujących Zamawiającemu w ramach
    poszczególnych abonamentów.

4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu narzędzie administratora do elektronicznej obsługi
    konta abonenckiego dla wszystkich numerów abonenckich, zabezpieczone hasłem,
    zapewniające: wgląd w system billingowy z jego pełną historią, przyznawania limitów
    kwotowych dla wszystkich numerów abonenckich Zamawiającego, zdalną wymianę kart
    SIM, aktywację i dezaktywację usług dodanych np. CLIP, CLIR, usługi roamingu,
    połączenia międzynarodowe, pobieranie danych o kodzie PUK, podgląd do aktualnych
    zobowiązań finansowych Zamawiającego za świadczone usługi, możliwość sprawdzenia
    przez administratora bieżącego wykorzystania bezpłatnych minut dla każdego numeru
    abonenckiego Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej stawki za rozmowy ze wszystkimi
    operatorami telefonii komórkowej oraz na telefony stacjonarne przez czas obowiązywania
     umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania bezpłatnych połączeń pomiędzy numerami
    Zamawiającego bez ograniczenia( limitowania) ilości wykonywanych połączeń głosowych.

7. W ramach opcji zamówienia Zamawiający przewiduje w trakcie trwania umowy
    możliwość zakupu nie więcej niż 5 nowych numerów telefonicznych, przy czym
    zakończenie umowy dla nowych numerów będzie wspólne z zamówieniem podstawowym
    niezależnie od daty złożenia zamówienia.
    7.1.  Zgodnie z postanowieniami pkt 7. Zamawiający może zlecić Wykonawcy, w ramach
            opcji, dostawę i aktywację telefonów, zgodnie z ofertą przedstawioną w formularzu
            cenowym.
    7.2.  Wynagrodzenie za świadczenie usługi i dostawę telefonów, które Zamawiający zleci
            Wykonawcy, w ramach opcji, o której mowa w pkt 7. będzie obliczone na podstawie
             formularza cenowego.

8. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca bez podania przyczyny z co najmniej 14
    dniowym wyprzedzeniem nie ma prawa do przerwania świadczenia usługi będącej
    przedmiotem umowy.

§ 5.

1.  Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami na
     okres 24 miesięcy, załączając do nich  dokumenty gwarancyjne.

2.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokółu odbioru
     dostarczonych przez Wykonawcę telefonicznych aparatów komórkowych wraz z
     akcesoriami(bateria, ładowarka, inne nie wymienione a ujęte w zestawach).

3.  Zamawiający o stwierdzonych wadach, w dostarczonym sprzęcie, powiadomi



     Wykonawcę pisemnie, faxem lub e-mailem. Wykonawca dokona naprawy lub usunięcia
     wad (jeżeli będzie taka możliwość) w terminie zgodnym z procedurą reklamacyjną.
     W przypadku braku możliwości naprawy reklamowanego urządzenia Wykonawca
     wymieni reklamowane urządzenie na fabrycznie nowe. Wykonawca zobowiązuje się, w
     przypadku naprawy gwarancyjnej, do udostępnienia bezpłatnie Zamawiającemu aparatu
     zastępczego o tożsamych parametrach.

4. W ramach obsługi technicznej Wykonawca zapewni utrzymanie funkcjonowania system
    oraz całodobową bezpłatną pomoc techniczną.

5. Wykonawca zapewni numer, pod którym Zamawiający będzie mógł zgłaszać wszelkie
    nieprawidłowości w pracy telefonów.

6.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie gwarancji,
     jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. Zamawiający ma możliwość
     korzystania z uprawnień rękojmi w czasie trwania gwarancji.

§ 6.

1.  Umowa zostaje zawarta na okres dwóch lat licząc od dnia podpisania umowy.
     Z dniem zakończenia obowiązywania umowy następuje równocześnie zaprzestanie
     świadczenia wszelkich usług na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę.

2.  W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy, zgodnie z obowiązującym prawem
     telekomunikacyjnym,  Zamawiający może odstąpić od umowy za dwutygodniowym
     wypowiedzeniem.

§ 7.

1.  Zamawiający zapłaci, przelewem, na rachunek bankowy …………………………………..
     …………………………………. Wykonawcy za dostawę telefonów komórkowych wraz z
     aktywacjami wynagrodzenie w terminie 14 dni od daty otrzymania poprawnie
     wystawionej, pod względem rachunkowym i formalnym, faktury VAT.

2.  Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy dostawy
     telefonów podpisany przez Strony.

3.  Wykonawca za świadczone usługi będzie wystawiał Zamawiającemu fakturę VAT
     w  formie papierowej, po okresie rozliczeniowym, nie częściej niż raz w miesiącu. Pełny
     billing za dany okres rozliczeniowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie
     elektronicznej (via email).

4. Termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby
    Zamawiającego. Płatność nastąpi w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy
    podane na fakturze VAT.

5. Kwoty zobowiązań na fakturze będą wykazywane w kwotach netto i brutto dla
    poszczególnych numerów abonenckich Zamawiającego w walucie polskiej (PLN).
6.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o



kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania
obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego
Wykonawcy ustalona będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT
obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego, bez konieczności zawarcia
aneksu do umowy

§ 8.

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
     z przyczyn występujących po  stronie Wykonawcy w wysokości 3.000,00 zł.

2.  Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego
     wykonania umowy przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiający może dochodzić
     od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9.

1.  Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez
     pisemnej zgody Zamawiającego.

2.  Zawinione naruszenie ww. postanowienia stanowi podstawę do odstąpienia od umowy
     przez Zamawiającego.

§ 10.

1.  Strony niniejszej umowy zobowiązane są do każdorazowego złożenia pisemnej informacji
     drugiej Stronie umowy dotyczących zmiany siedziby, zmian organizacyjnych oraz
     wszelkich innych informacji mogących mieć wpływ na obowiązywanie niniejszej umowy
     lub jej realizację, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

2.  W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia
     wiadomości o tych okolicznościach.

3.  W przypadku określonym w ust. 2  Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
     należnego z tytułu wykonania części umowy.

4.  W przypadku konieczności rozwiązania umowy przed terminem Zamawiający
     poinformuje Wykonawcę na piśmie. Umowa zostaje rozwiązana z końcem następnego
     okresu rozliczeniowego.

§ 11.

1.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą ustanowionymi przez
     Zamawiającego są:

     1.1.  Tamara Konefał – Kierownik Biura Administracyjnego, tel. 058 660 76 21
     1.2.  Wojciech Białkowski – Specjalista ds. Administracyjnych, tel. 058 660 76 60



2.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym ustanowionym przez Wykonawcę jest:

    ………………………………………………………………

3.  Wskazanie innych osób niż wymienione w ust. 1 i 2 wymaga pisemnego poinformowania
     drugiej Strony i nie jest w tym zakresie konieczne zawarcie pisemnego aneksu do umowy.

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

§ 13.

Strony ustalają, że spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w
drodze negocjacji, a w przypadku negatywnego rozwiązania dla Stron, będą rozpoznane
 przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

Niniejsza umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz  dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. kopia Opisu przedmiotu zamówienia
2. kopia Formularza cenowego
3. kopia Formularza oferty

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



Załącznik nr 3 do SIWZ

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
        Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Morskiej
       Służby Poszukiwania i Ratownictwa, znak postępowania: NZ-NA/I/PN/05/11

Obszar działania oraz rozmieszczenie Brzegowych Stacji Ratowniczych
i jednostek ratowniczych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

Granica regionu odpowiedzialności  za poszukiwanie  i ratowanie życia
na  morzu (SRR)

Granica wyłączna strefa ekonomiczna  (Exclusive Economic Zone)
Granica morza terytorialnego



Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),

My, niżej podpisani

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

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

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy: (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

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

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

.....................................................................................................................................................
składającego ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

znak postępowania: NZ-NA/I/PN/05/11

oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu



Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w
art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

My, niżej podpisani

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

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

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy: (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

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

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

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

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:
Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą  telefonów komórkowych dla

Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
znak postępowania: NZ-NA/I/PN/05/11

oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powyższego
postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu



Załącznik nr 6 do SIWZ
formularz oferty

Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa
ul. Hryniewieckiego 10
81-340 Gdynia

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie

My niżej podpisani ………………………………………………………………………..

działający w imieniu i na rzecz:
nazwa i adres Wykonawcy:…..…..………………………………………….………………

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

………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji…….………………………………………………………………

tel:……………………………………fax do korespondencji: …………………………

Powiat: ……………………………………. Województwo:…………………………..

NIP………………………………….REGON…………………………………………..

Nr konta bankowego……………………………………………………………………..

składamy ofertę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Morskiej
Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

znak postępowania: NZ-NA/I/PN/05/11

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie określonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i
wzorem umowy za:
cenę brutto:….………………………………………………………..….zł

słownie: ……………………………………………………………………..

…………………………………………..……………..………………….zł

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, a mianowicie:

a. całość przedmiotu zamówienia wykonamy w terminie 24 miesięcy od podpisania
umowy,

b. w terminie 14 dni od podpisania umowy dostarczymy telefony komórkowe
odpowiadające wymaganiom Zamawiającego i aktywowane karty SIM oraz
rozpoczniemy świadczenie usługi.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty i elementy związane z
należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Na pisemne zlecenie Zamawiającego zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu
zamówienia objętego prawem opcji.

5. Na wszystkie dostarczone aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami udzielimy gwarancji na
okres 24 miesięcy.



6. Oświadczamy, że zasięg telefonii komórkowej, przy pomocy której będziemy świadczyć
usługę  dla  Morskiej  Służby  Poszukiwania  i  Ratownictwa  obejmuje  swoim zasięgiem

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

…………………………………………………………………………………………….
(wymaganie sprecyzowane w opisie przedmiotu zamówienia zał, nr 1 do SIWZ: […] możliwości technicznych
100 % zasięgu ( płynnej rozmowy bez przerw i zaników łączności) dostępnego w głąb morza na odległość
minimum 8 mil morskich wzdłuż całego polskiego wybrzeża z jednoczesnym pokryciem strefy brzegowej)

7. Oświadczamy , że nie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om do realizacji żadnej części ani
całości zamówienia.

8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń .

10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru

naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lecz nie później niż do
końca okresu związania ofertą.

12. Niniejszą ofertę składamy we własnym imieniu / jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia*)

13. Świadom/i odpowiedzialności karnej oświadcza/my, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert ( art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny- Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm).

14. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiące jej integralną część są:
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

………………….……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach.

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

-------------------------------
*niepotrzebne skreślić
Pouczenie- wyciąg z Kodeksu karnego:
Art. 297. Kodeksu karnego: § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego….. zamówienia publicznego, przedk łada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o
istotnym znaczeniu dla uzyskania …zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.



Załącznik nr 7 do SIWZ
Formularz cenowy

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów
       komórkowych dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,znak postępowania: NZ-NA/I/PN/05/11

Formularz cenowy
Tabela 1 – Wartość abonamentów

L.p. Abonament* Ilość wymaganych
bezpłatnych minut w ruchu
mieszanym w abonamencie

miesięcznym**

Miesięczna
wartość netto

w PLN

Stawka
VAT

Kwota podatku
VAT

w PLN

Miesięczna
wartość brutto

w PLN

Wartość brutto
za 24 miesięczny okres

realizacji umowy
w PLN

1 2 3 4=kol 3 x cena
jednostkowa

5 6 7= kol 4+ kol 6 8=kol 7 x 24

1 Dla 1 numeru 300 min.

2 Dla 10 numerów 200 min. x 10 = 2000 min.

3 Dla 29 numerów 150 min x 29 = 4350 min.

4 abonament 150 min. dla 5
numerów - Opcja
zamówienia, o której
mowa w pkt 1.2. Opisu
przedmiotu zamówienia  i
§4 pkt 7 wzoru umowy
( zał. 1 i 2 do SIWZ) ***

150 min. x 5 = 750 min.

5 RAZEM

*) wg Opisu przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do SIWZ pkt 1.1 i pkt 1.2
**) ilość minut łączna dla puli numerów
***) wymaganie Zamawiającego sprecyzowane w  pkt 1.2. opisu przedmiotu zamówienia: „ na tych samych warunkach cenowych i rozliczeniowych jak dla
        zamówienia głównego …”



Tabela 2 – Wartość aparatów telefonicznych wraz z aktywacją
L.p. wyszczególnienie Ilość Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość netto
w PLN

Stawka
VAT

Kwota podatku VAT
w PLN

Wartość brutto
w PLN

1 2 3 4 5=kol3 x kol 4 6 7 8= kol 5 + kol 7

1 aparaty telefoniczne 42* szt

2 aktywacja  kart SIM 40 szt

3 aparaty telefoniczne zgodne z
wymaganiem sprecyzowanym w pkt 6.1
opisu przedmiotu zamówienia – zał nr 1
do SIWZ – telefony komórkowe objęte
opcją zamówienia, o której mowa w

pkt 1.2. Opisu przedmiotu zamówienia i
§4 pkt 7 wzoru umowy (zał.1 i 2 do

SIWZ)

5 szt

4 Aktywacja kart SIM – objęta opcją
zamówienia

5 szt

5 RAZEM

*) 40 szt. aparatów telefonicznych bez simlock’a z abonamentem i 2 szt. aparatów zapasowych bez abonamentu i bez simlock’a
UWAGA!
w pkt 2.4. opisu przedmiotu zamówienia ( zał. nr 1 do SIWZ) Zamawiający wymaga dostawy telefonów komórkowych w cenie jednostkowej nie wyższej niż 1 zł netto / szt
W pkt 2.8. opisu przedmiotu zamówienia ( zał nr 1 do SIWZ) wymagana jest aktywacja kart SIM w jednostkowej cenie nie wyższej niż 1,00 zł netto/szt

TABELA Nr 3  - CENA OFERTY BRUTTO
sposób obliczenia Cena oferty brutto w PLN

Suma wartości brutto z Tabeli nr 1 i nr 2 ( wiersz 5 kol.8 Tabeli nr 1 + wiersz 5 kol 8 Tabeli nr 2)
*

* wartość przenieść do formularza oferty

……………………
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu
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