Znak post powania: NZ-NA/I/ PN/05/13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty okre lonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.)
na wiadczenie publicznie dost pnych us ug telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz
dost pu do Internetu na potrzeby Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa

Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z pó n.
zm., zwanej dalej „Pzp”)

Zamawiaj cy:
Morska S

ba Poszukiwania i Ratownictwa

Ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
Adres strony internetowej: WWW.sar.gov.pl
Osoby upowa nione do kontaktów:
1. Tamara Konefa - w sprawach merytorycznych (58) 660 – 76 – 21
2. Wojciech Bia kowski - w sprawach merytorycznych (58) 660 - 76 - 60
3. Katarzyna Wi ska – Ru ewicz – w sprawach proceduralnych, tel: (58) 660-76-61
4. Danuta Jereczek – w sprawach proceduralnych, tel: (58) 660-76-61
Sposób porozumiewania si Zamawiaj cego z Wykonawc : fax nr: (58) 660 – 76 – 61
Mail: zam.pub@sar.gov.pl
ZATWIERDZAM:
Dyrektor
Marek D ugosz
Gdynia, luty 2013
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I.

Nazwa i adres Zamawiaj cego:

Morska S

ba Poszukiwania i Ratownictwa

ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
NIP: 586-20-76-216
Sekretariat Dyrektora: tel.:+ 48 58 661 52 22, fax.: + 48 58 620 53 38
Zespó ds. Zamówie Publicznych: tel./fax: + 48 58 660 76 61
Znak post powania: NZ-NA/I/PN/03/13– Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiaj cego nale y
pos ugiwa si tym znakiem.
Zamawiaj cy zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do sk adania ofert na wiadczenie publicznie
dost pnych us ug telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dost pu do Internetu na potrzeby
Morskiej S

by Poszukiwania i Ratownictwa.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Post powanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz.
U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.) zwanej dalej „ustaw ” lub „Pzp”.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje

wiadczenie publicznie dost pnych us ug telekomunikacyjnych w

zakresie telefonii stacjonarnej oraz dost pu do Internetu na potrzeby Morskiej S

by Poszukiwania i

Ratownictwa. Przedmiot zamówienia zosta szczegó owo opisany w za . nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia, oraz za . nr 5 do SIWZ – Wzór umowy.
2. Kod CPV:
64210000-1 - Us ugi telefoniczne i przesy u danych,
72400000-4 - Us ugi internetowe;
3. Wykonawca mo e powierzy cz

lub ca

zamówienia podwykonawcom.

4. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert cz ciowych.
5. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych.
6. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo

udzielenia zamówie uzupe niaj cych, o których mowa w art. 67

ustawy w przypadku nadzwyczajnych okoliczno ci powoduj cych wyczerpanie warto ci umowy przed
ko cem terminu jej realizacji, lub w przypadku powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia wobec
kolejnych lokalizacji np. nabycia przez zamawiaj cego nieruchomo ci. Maksymalna warto

zamówienia

uzupe niaj cego: 10 % warto ci zamówienia podstawowego.
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IV. Termin wykonania zamówienia
1. Wykonawca zobowi zuje si

wiadczy

us ugi w terminie od 01.03.2013 r. do 28.02.2015 r., z

zastrze eniem pkt 2.
2. W przypadku braku mo liwo ci rozpocz cia realizacji w wskazanym terminie z uwagi na prowadzon
procedur udzielenia zamówienia publicznego, rozpocz cie realizacji nast pi pierwszego dnia pocz tku
miesi ca kalendarzowego nast puj cego po podpisaniu umowy i trwa b dzie przez kolejne 24 miesi ce.
V. Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
1) spe niaj warunki udzia u w post powaniu, okre lone w art. 22 ust.1 ustawy,
2) nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Wykonawca jest zobowi zany wykaza nie pó niej ni na dzie sk adania ofert, spe nienie warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spe niania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Wykonawca mo e polega na wiedzy i do wiadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego

cz cych go z nimi

stosunków, zgodnie z art. 26 Pzp.
4. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 ustawy i zapisy SIWZ
dotycz ce Wykonawcy stosuje si odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj

pe nomocnika do reprezentowania ich w

post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie niniejszego zamówienia ponosz
solidarn odpowiedzialno

za niewykonanie lub nienale yte wykonanie zamówienia.

5. W przypadku wspólnego ubiegania si Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia warunki okre lone
w pkt V.1 ppkt. 1) musz by spe nione

cznie przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie

zamówienia, natomiast warunek nie podlegania wykluczeniu z post powania, o którym mowa w V.1 ppkt. 2)
musi by spe niony przez ka dego z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie z

yli o wiadcze i dokumentów

potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu, lub którzy nie z
którzy z

yli pe nomocnictw, albo

yli wymagane przez Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty zawieraj ce b dy lub którzy

yli wadliwe pe nomocnictwa, do ich z

enia w wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich z

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by oby uniewa nienie post powania. Z

enia

one na

wezwanie Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza spe nianie przez Wykonawc
warunków udzia u w post powaniu, nie pó niej ni w dniu, w którym up yn termin sk adania ofert.
7. Ocena spe niania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
wiadczeniach zawartych w ofercie, wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ.
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8. Nie wykazanie spe niania warunków udzia u w post powaniu stanowi podstaw do wykluczenia Wykonawcy
i odrzucenia oferty.

VI. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spe niania
warunków udzia u w post powaniu.
1. W celu wykazania spe niania przez Wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do
oferty sporz dzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowi cy Za cznik nr 1 do SIWZ nale y do czy
wiadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporz dzone wg Za cznika nr 2 do SIWZ;
2.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy nale y do czy :
a)

wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporz dzone wg Za cznika nr 3
do SIWZ.

b)

aktualny odpis z w

ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – zamawiaj cy równie uzna wymóg z
wiadczenia za spe niony w odniesieniu do osób fizycznych, je li z

enia

one zostanie o wiadczenie o

którym mowa w ust. a) .
3.

wiadczenie, o którym mowa w pkt VI.1. SIWZ musi by z
których mowa w pkt VI.2. nale y z

one w oryginale. Pozosta e dokumenty o

w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno

z orygina em przez

Wykonawc .
4. Ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia sk ada w ofercie dokumenty, o
których mowa w pkt. VI.2 SIWZ.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si
dotycz cych odpowiednio Wykonawcy musz

by

o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów

potwierdzone za zgodno

z orygina em przez

Wykonawc lub przez pe nomocnika, o którym mowa w pkt V.4 SIWZ.
6. Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o których mowa w pkt VI.2. b) sk ada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce, i nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono
upad

ci. Dokument ten lub dokumenty winny by wystawione nie wcze niej ni 6 m-cy przed up ywem

terminu sk adania ofert.
7. Je eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje si
wiadczenie z

dokumentów, o których mowa w pkt 6 zast puje si
one przed notariuszem, w

je dokumentem zawieraj cym

ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem

samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania.
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8. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s sk adane wraz z t umaczeniem na j zyk polski.
9. Zamawiaj cy mo e

da

wy cznie wtedy, gdy z

przedstawienia orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii dokumentu
ona przez Wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w tpliwo ci co

do jej prawdziwo ci.
10.

enie przez Wykonawc fa szywych lub stwierdzaj cych nieprawd informacji (dokumentów za czników,
wiadcze ) maj cych wp yw na wynik prowadzonego post powania powoduje wykluczenie Wykonawcy
z przetargu na ka dym jego etapie, zgodnie z dyspozycj art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. Osoba lub osoby
sk adaj ce ofert ponosz pe

odpowiedzialno

za tre

z

onego o wiadczenia woli na zasadach

okre lonych w art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny ( Dz. U. nr 88 poz. 553 z pó n.
zm.).
VII.

Informacje o sposobie porozumiewania si
wiadcze

Zamawiaj cego z Wykonawcami oraz przekazywania

i dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si

z

Wykonawcami.
1. Niniejsze post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w j zyku polskim.
2. W niniejszym post powaniu o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy
i Wykonawcy przekazuj : pisemnie lub faksem lub mailem: zam.pub@sar.gov.pl, z zastrze eniem pkt VII.3
SIWZ.
3. Forma pisemna zastrze ona jest dla z

enia oferty wraz z za cznikami, w tym o wiadcze i dokumentów

potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu oraz pe nomocnictwa.
4. Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj
faksem, ka da ze stron na

o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

danie drugiej niezw ocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

5. Domniemywa si , i pismo wys ane przez Zamawiaj cego na numer faksu lub adres mailowy na nr lub adres
podany przez Wykonawc w ofercie zosta o dor czone w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si Wykonawcy z
tre ci

pisma, chyba

e Wykonawca wezwany przez Zamawiaj cego do potwierdzenia otrzymania

wiadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób okre lony w pkt VII.4 SIWZ, o wiadczy i ww.
wiadomo ci nie otrzyma .
6. Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci SIWZ. Zamawiaj cy jest obowi zany
udzieli wyja nie niezw ocznie, jednak nie pó niej ni na 2 dni przed up ywem terminu sk adania ofert, pod
warunkiem e wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn do Zamawiaj cego nie pó niej ni do ko ca dnia, w
którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert.
7. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn po up ywie terminu sk adania wniosku, o którym mowa w
pkt VII.6 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyja nie , Zamawiaj cy mo e udzieli wyja nie albo pozostawi
wniosek bez rozpoznania.
8. Przed

enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania wniosku, o którym mowa w pkt

VII.6 SIWZ.
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9. Tre

zapyta wraz z wyja nieniami Zamawiaj cy przekazuje Wykonawcom, którym przekaza specyfikacj

istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania ród a zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej,
na której zamieszczono SIWZ: WWW.sar.gov.pl
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania ofert zmieni tre
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan w ten sposób zmian specyfikacji Zamawiaj cy
przekazuje niezw ocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj istotnych warunków
zamówienia oraz zamieszcza j na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ: WWW.sar.gov.pl
11. Osob uprawnion do porozumiewania si z Wykonawcami jest:
Tamara Konefa - (58) 660 - 76 - 21
Wojciech Bia kowski - (58) 660 - 76 - 60
Katarzyna Wi ska – Ru ewicz – (58) 660-76-61
Danuta Jereczek – (58) 660-76-61
12. Adres do korespondencji:
Morska S

ba Poszukiwania i Ratownictwa

Ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

VIII. Wymagania dotycz ce wadium.
Zamawiaj cy nie

da wniesienia wadium

IX. Termin zwi zania ofert .
1. Wykonawca pozostaje zwi zany ofert przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert.
3. W przypadku wniesienia odwo ania po up ywie terminu sk adania ofert, bieg terminu zwi zania ofert ulega
zawieszeniu do czasu og oszenia przez Izb orzeczenia.
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed

termin zwi zania ofert ,

z tym e Zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej 3 dni przed up ywem terminu zwi zania ofert , zwróci si
do Wykonawców o wyra enie zgody na przed

enie tego terminu o oznaczony okres, nie d

szy jednak

ni 60 dni.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca mo e z

tylko jedn ofert , której tre

musi odpowiada tre ci Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia. Ofert nale y sporz dzi w sposób czytelny, w j zyku polskim z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewa no ci.
2. Ofert nale y sporz dzi wg Formularza oferty (Za cznik nr 1 SIWZ) wraz z wymaganymi za cznikami,
wiadczeniami i dokumentami tj.:
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1)

wiadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporz dzone wg Za cznika nr 2 do SIWZ,

2)

wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporz dzone wg Za cznika nr 3 do SIWZ,

3) dokument, o którym mowa w pkt. VI 2 b) SIWZ
4) w przypadku dzia ania Wykonawcy przez pe nomocników - pe nomocnictwo w oryginale lub kopii
po wiadczonej notarialnie. Pe nomocnictwo winno okre la

jego zakres i by

udzielone przez

Wykonawc lub osob /y umocowane do wykonywania okre lonej czynno ci.
4. Wykonawca sk ada ofert na w asny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty zwi zane z
przygotowaniem i z

eniem oferty.

5. Oferta musi by podpisana przez osob

(osoby) uprawnione do sk adania o wiadcze

Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynika z dokumentów z

woli w imieniu

onych wraz z ofert . W przypadku

dzia ania Wykonawcy przez pe nomocników, nale y do czy do oferty pe nomocnictwo w oryginale lub
kopi po wiadczon notarialnie. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy b

cego spó

cywiln nie jest

podpisana przez wszystkich wspólników, zaleca si do czenie do oferty dokumentów potwierdzaj cych
umocowanie tych wspólników do dokonywania czynno ci w imieniu spó ki z pomini ciem pozosta ych
wspólników np.: umow spó ki, uchwa wspólników.
6. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca si :
1) spi

(zszy ) w kolejno ci podanej w pkt X.3 SIWZ w sposób uniemo liwiaj cy dekompletacj ,

2) ponumerowa ,
3) zaparafowa .
7.

dy mog by poprawiane przez Wykonawc z utrzymaniem czytelno ci poprawionych wyra
Wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty musz
podpisuj

8. Ofert

by

lub liczb.

parafowane w asnor cznie przez osob

ofert .

nale y z

w dwóch nieprzejrzystych, zamkni tych i nienaruszonych kopertach. Koperta

wewn trzna jak i zewn trzna powinna by opiecz towana nazw i adresem Wykonawcy, zaadresowana na
adres: Morska S

ba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, sekretariat, oraz

posiada dopiski „oferta w przetargu na wiadczenie us ug telekomunikacyjnych, nie otwiera przed dniem
21.02.2013 r. godzina 10:00”.
9. Wykonawca mo e przed up ywem terminu do sk adania ofert zmieni lub wycofa ofert . W takim
przypadku nale y powiadomi o tym pisemnie Zamawiaj cego, sk adaj c zmiany lub powiadomienie o
wycofaniu oferty wed ug takich samych zasad jak sk adanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej
„zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Koperty oznakowane w ten sposób b
kolejno ci, je li procedura ich z

otwierane w pierwszej

enia zosta a zachowana. Koperty wewn trzne ofert wycofanych nie b

otwierane.
10. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za otwarcie oferty w przypadku nieprawid owego oznaczenia na
kopercie zewn trznej. W takim przypadku oferta zostanie niezw ocznie zwrócona do Wykonawcy.
11. Oferty sk adane w post powaniu o zamówienie publiczne s jawne od chwili ich otwarcia, z wyj tkiem
informacji stanowi cych tajemnic

przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
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konkurencji, je eli Wykonawca nie pó niej ni w terminie sk adania ofert zastrzeg , e nie mog by one
udost pnione. Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Zastrze one informacje powinny zosta wskazane w Formularzu oferty (Za cznik nr 1 do SIWZ) oraz
one wraz z ofert , w oddzielnej wewn trznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica
przedsi biorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawc w ofercie informacji zastrze onych
zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przys uguj

adne roszczenia wobec

Zamawiaj cego. Zapis pkt X.4 SIWZ stosuje si odpowiednio.
12. Wykonawca mo e powierzy wykonanie zamówienia Podwykonawcy. Je eli Wykonawca zamierza powierzy
wykonanie zamówienia Podwykonawcom, zobowi zany jest wskaza w ofercie t cz

zamówienia, której

wykonanie powierzy podwykonawcom.
XI. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert.
1. Ofert nale y z

w siedzibie Morskiej S

by Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10,

(sekretariat, pi tro II) w terminie do dnia 21.02.2013r. godzina 945
2.

W przypadku z
oz

enia oferty po terminie sk adania ofert, Zamawiaj cy niezw ocznie zawiadomi Wykonawc

eniu oferty po terminie oraz zwróci ofert po up ywie terminu do wniesienia odwo ania.

3. Otwarcie z

onych ofert nast pi w siedzibie Morskiej S

by Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni,

ul. Hryniewickiego 10, sala sztabowa, w dniu 21.02.2013r. godzina 1000.
UWAGA! Siedziba Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa znajduje si na terenie Portu Rybackiego w
Gdyni, gdzie obowi zuje system przepustek wydawanych przez Biuro Przepustek PPP i H „DALMOR” S.A. po
okazaniu dowodu to samo ci. Sk adaj c ofert nale y uwzgl dni czas na otrzymanie przepustki i doj cie lub
dojazd do siedziby Zamawiaj cego.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.

Cen oferty wraz ze wszystkimi kosztami towarzysz cymi, nale y wskaza w Formularzu oferty (Za cznik nr
1 do SIWZ)

2.

Cena oferty musi obejmowa

koszty wszystkich nast puj cych po sobie czynno ci niezb dnych dla

zapewnienia zgodno ci wykonania przedmiotu zamówienia.
3.

Cena oferty oraz jej ceny sk adowe wskazane w ofercie maj by wyra one w PLN zgodnie z polskim
systemem p atniczym, z dok adno ci

do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiaj cy nie dopuszcza

rozlicze w adnej obcej walucie.
4. Cena oferty stanowi ca warto
wykonanie ca

wynagrodzenia wykonawcy za realizacj zamówienia, musi obejmowa

czynno ci i zapewnienie materia ów do wykonania. Ostateczna cena oferty ustalona i

podana w ofercie przez Wykonawc powinna uwzgl dnia ewentualne upusty i rabaty oraz wszystkie koszty
zwi zane z realizacj
5.

Zaoferowana przez wykonawc

cena i ceny jednostkowe b dzie obowi zywa

przez ca y okres

obowi zywania umowy, z zastrze eniem par. 4 ust. 11 Wzoru umowy – za . nr 5 do SIWZ
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6. Ceny jednostkowe nie mog by w adnej pozycji wi ksze ni standardowe ceny oferowane klientom
biznesowym.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si

kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryteria i ich znaczenie:
CENA - 100 %
2. Zamawiaj cy oceni i porówna wy cznie te oferty, które zostan

z

one przez Wykonawców

niewykluczonych z Post powania i nie zostan odrzucone przez Zamawiaj cego z uwagi na wyst pienie
przes anek o których mowa w art. 89 Pzp.
3. Oferty zostan ocenione za pomoc ni ej wymienionego kryterium punktowego:
Kryterium: cena oferty za realizacj ca

ci zamówienia

Waga kryterium: 100%
Maksymalna liczba punktów jakie mo e otrzyma oferta za dane kryterium: 100 pkt

Ocena kryterium b dzie dokonywana na podstawie wype nionego formularza oferty.
4.

Cen oferty za realizacj ca ego zamówienia okre la cena brutto wymieniona w formularzu oferty.
Punkty za kryterium cena, które uzyska ka da z ofert b

obliczane wed ug nast puj cego wzoru:

C min
P = C of

x 100

gdzie:
P-

ilo

punków jakie uzyska oferta badana

Cmin- najni sza cena brutto spo ród ofert nie podlegaj cych odrzuceniu
C of5. Wynikaj

cena brutto badanej oferty

z dzia ania uzyskan ilo

punktów w danym kryterium Zamawiaj cy zaokr gla do dwóch miejsc

po przecinku, przy czym ko cówki poni ej 0,005 pomija, a ko cówki 0,005 i wy sze zaokr gla do 0,01 punktu.
6. Zamawiaj cy wybierze najkorzystniejsz ofert , tj. tak która uzyska najwi ksz ilo

punktów.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy nie b dzie prowadzi z Wykonawc negocjacji dotycz cych
onej oferty.
8. Zamawiaj cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e

da od Wykonawców wyja nie

dotycz cych tre ci

onych ofert.
XIV. Informacja o formalno ciach, jakie powinny zosta dope nione po wyborze w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Je eli Wykonawca nie b dzie móg przyby do siedziby Zamawiaj cego w celu podpisania umowy, mo e z
wniosek o prze

enie terminu, lub o przes anie umów poczt .
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XV. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
Zamawiaj cy nie

da wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

XVI. Istotne postanowienia umowy.
1. Zamawiaj cy wymaga zawarcia umowy na warunkach we wzorze umowy, stanowi cym za . nr 5 do SIWZ.
2. Wype niaj c dyspozycj art. 144 Pzp, Zamawiaj cy wskazuje i dopuszcza mo liwo
a)

zmiany:

Na prze omie 2013/2014 roku Zamawiaj cy planuje przeniesienie linii telefonicznej wraz z us ug
dost pu do sieci Internet: 58 675 00 13 - przeniesienie na terenie miejscowo ci Hel na teren dzia ki nr
32/68.

b)

Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT – zgodnie z par. 4 ust. 11 wzoru
umowy

XVII. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych Wykonawcy w toku post powania o udzielenie
zamówienia.
1.

rodki ochrony prawnej przys uguj Wykonawcy a tak e innemu podmiotowi, je eli ma lub mia interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo e ponie

szkod

w wyniku naruszenia przez

Zamawiaj cego przepisów ustawy.
2.

Odwo anie przys uguje wy cznie wobec czynno ci:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu;
2) wykluczenia Odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty Odwo uj cego.

3. Odwo anie powinno wskazywa czynno
niezgodno

lub zaniechanie czynno ci Zamawiaj cego, której zarzuca si

z przepisami ustawy, zawiera

zwi

e przedstawienie zarzutów, okre la

danie oraz

wskazywa okoliczno ci faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie odwo ania.
4. Odwo anie wnosi si

do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa nego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwo uj cy przesy a kopi odwo ania Zamawiaj cemu przed up ywem terminu do wniesienia odwo ania w
taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre ci przed up ywem tego terminu.
6. Wykonawca mo e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo ania poinformowa Zamawiaj cego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci podj tej przez niego lub zaniechaniu czynno ci, do której jest on
zobowi zany na podstawie ustawy, na które nie przys uguje odwo anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
7. W przypadku uznania zasadno ci przekazanej informacji Zamawiaj cy powtarza czynno

albo dokonuje

czynno ci zaniechanej, informuj c o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynno ci.
8. Na czynno ci, o których mowa w pkt XVII.6 SIWZ nie przys uguje odwo anie, z zastrze eniem art. 180 ust. 2
ustawy.
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9. Odwo anie wnosi si w terminie 5 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci Zamawiaj cego stanowi cej
podstaw jego wniesienia – je eli zosta y przes ane w sposób okre lony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10
dni – je eli zosta y przes ane w inny sposób.
10. Odwo anie wobec tre ci og oszenia o zamówieniu, a tak e wobec postanowie

specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, wnosi si w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og oszenia w Biuletynie Zamówie
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
11. Odwo anie wobec czynno ci innych ni okre lone w pkt. XVII.9 i XVII.10 SIWZ wnosi si w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci mo na by o powzi

wiadomo

o

okoliczno ciach stanowi cych podstaw jego wniesienia.
12. Pozosta e informacje dotycz ce rodków ochrony prawnej znajduj si w Dziale VI ustawy.
XVIII. Za czniki do SIWZ:

1. Formularz oferty – Za . nr 1 do SIWZ;
2.

wiadczenie Wykonawcy w trybie atr.22 ust.1 ustawy – Za . nr 2 do SIWZ;

3.

wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – Za . nr 3 do SIWZ;

4. Opis przedmiotu zamówienia – Za . nr 4 do SIWZ;
5. Wzór umowy – Za . nr 5 do SIWZ;
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Znak sprawy: NZ-NA/I/ PN/05/13

Za cznik nr 1 do SIWZ
Formularz oferty

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty okre lonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wiadczenie publicznie dost pnych us ug
telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dost pu do Internetu na potrzeby Morskiej S by
Poszukiwania i Ratownictwa

DANE WYKONAWCY:
My, ni ej podpisani
.....................................................................................................................................................
dzia aj c w imieniu i na rzecz reprezentowanego Wykonawcy ( wpisa nazw /firm i adres Wykonawcy lub
wyszczególni nazwy/firmy i adresy Wykonawców w przypadku oferty wspólnej)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….Powiat:……………………………………….
Województwo…………………………..
Adres do korespondencji:………………………………………………………………….
tel………………………………………….…..fax do korespondencji……………………….
NIP…………………………………….….REGON…………………………………………..
Odpowiadaj c na publiczne og oszenie o zamówieniu, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod
nazw : wiadczenie us ug telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i zapewnienie dost pu do sieci
Internet dla Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa, znak post powania: NZ-NA/I/PN/05/2013
SK ADAMY OFERT
na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie okre lonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
1. Cena oferty ogó em brutto ( stanowi ca sum warto ci wskazanych w pkt 2. wynosi: ………………………. PLN ,
ownie: ……………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
2. Cena wskazana w pkt 1 obejmuje ca y okres realizacji przedmiotu zamówienia okre lonego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi sum poni szych warto ci:
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Lp.

1
2
3
4
5

5
Lp.

6
7
8

9

wyszczególnienie
nazwa us ugi

CENA
JEDNOSTKOWA
NETTO
w PLN

Stawka
VAT
w%

Abonament
miesi czny za
ISDN PRA (30B+D)
Abonament
miesi czny za ISDN
BRA (2B+D)
Abonament za cza
analogowe
Abonament za DSL
2048/512/kb/s
Abonament za cze
symetryczne,
4 Mbit/s

Cena za jedn minut
po cze lokalnych
Cena za jedn minut
po cze
mi dzystrefowych
Cena za jedn minut
po cze do
krajowych sieci
komórkowych
Cena za jedna minut
po cze
mi dzynarodowych –
kraje UE

Cena
miesi czna
brutto
w PLN

Cena
brutto za
24
miesi ce
w PLN

Cena
miesi czna
brutto
w PLN

CENA
BRUTTO
ZA 24
MIESI CE
w PLN

1 szt
10 szt
20 szt
13 szt
1 szt

Abonament za acze
symetryczne 2 Mbit/s
wyszczególnienie
nazwa us ugi

MIESI CZNA
ILO
(szt; minut)

1 szt
CENA
JEDNOSTKOWA
NETTO
w PLN

Stawka
VAT
w%

MIESI CZNA
ILO
(szt; minut)
6.500 min
3.200 min
1.600 min

50 min

Inne op aty nale ne Wykonawcy wynikaj ce z opisu przedmiotu zamówienia i postanowie umowy
zawarte w za cznikach nr 1 i 6 do SIWZ
10 Hel- przeniesienie linii
telefonicznej 58 675
====
====
00 13 wraz z us ug
dost pu do sieci
Internet na adres: nr
dzia ki 32/681.
Lp.
CENA
MIESI CZNA
Cena
CENA

1

w przypadku, gdy wyszczególnione przeniesienie jest u Wykonawcy bezp atne, to w pozosta ych kolumnach tego wiersza
nale y wpisa „0” lub wyra enie ‘ us uga bezp atna”,
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wyszczególnienie
nazwa us ugi

JEDNOSTKOWA
NETTO
w PLN

Stawka
VAT
w%

ILO
(szt; minut)

miesi czna
brutto
w PLN

BRUTTO
ZA 24
MIESI CE
w PLN

pozosta e op aty
nale ne Wykonawcy2
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

RAZEM :
Cena oferty ( suma wierszy kolumny 7)

wiadczamy, e ceny zawarte w formularzu cenowym zawieraj wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiaj cy
w przypadku wyboru niniejszej oferty.
wiadczamy, e akceptujemy warunki p atno ci okre lone przez Zamawiaj cego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przedmiotowego post powania.
wiadczamy, e b dziemy realizowa przedmiot zamówienia w okresie od 01.03.2013r. do 28.02.2015 r. ,
z uwzgl dnieniem postanowie dzia u IV. Pkt 2 SIWZ
wiadczamy, e gwarantujemy nale yte i zgodne z obowi zuj cymi przepisami wykonanie ca ci
przedmiotu zamówienia.
wiadczamy, e w ramach obs ugi technicznej zapewnimy utrzymanie funkcjonowania systemu
bezp atnej pomocy technicznej 24 godziny na dob przez 7 dni w tygodniu.
Nazwa, adres i numer telefonu/fax, pod którym Wykonawca b dzie przyjmowa od Zamawiaj cego wszelkie
zg oszenia
nieprawid owo ci
w
pracy
czy
……………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………
wiadczamy, e zobowi zujemy si niezw ocznie przyst pi do usuwania zg oszonych przez
Zamawiaj cego awarii, przy czym czas reakcji b dzie nie d szy ni 1 godzina w przypadku awarii, które
wyst pi w dni robocze i nie d szy ni 2 godziny w przypadku awarii, które wyst pi w dniach ustawowo
wolnych od pracy.
Oferowany przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizowa :
- Samodzielnie*
- Przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji ni ej wymienionych cz ci
zamówienia: * (nale y wymieni zakres prac lub czynno ci)
……...………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..

11.

wiadczamy, e zapoznali my si z informacjami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
akceptujemy warunki w niej okre lone i nie wnosimy do niej zastrze .
12. wiadczamy, e jeste my zwi zani niniejsz ofert przez okres 30 dni od dnia up ywu terminu sk adania
ofert.
13. Zastrzegam / nie zastrzegam3 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.) w odniesieniu do informacji zawartych
w ofercie, i nie mog by one udost pniane innym uczestnikom post powania. Zastrze eniu podlegaj

2

w wierszu nale y wpisa pozosta e op aty nale ne Wykonawcy, wynikaj ce z opisu przedmiotu zamówienia i postanowie
umowy (za cznik nr 4 i nr 5 do SIWZ) i obowi zuj ce w okresie trwania umowy (nale y wskaza czego dotycz ) w
przypadku wyszczególnienia powy szych op at nale y powtórzy dany wiersz w zale no ci od potrzeb)
3
W przypadku zastrze enia w ofercie informacji w trybie art. 8 ust. 3 ustawy nale y wymieni informacje zastrze one
stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa oraz zabezpieczy je zgodnie z postanowieniami „SIWZ”.

14

nast puj ce informacje, stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji: …………………………………………………..
14. wiadczamy, e zapoznali my si z postanowieniami umowy, okre lonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zobowi zujemy si , w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
zgodnej z niniejsz ofert , na warunkach okre lonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego.
Za cznikami do niniejszej oferty, stanowi ce jej integraln cz

s :

………………………………………….

……………………………………….

…………………………………………

……………………………………….

………………………………………….

………………………………………..

………………………………………….

……………………………………….

Ofert sk adamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………
Miejscowo , data

…………….…………………………
(czytelny podpis osoby lub osób upowa nionych
lub imienna piecz tka i podpis
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Znak sprawy: NZ-NA/I/ PN/05/13
Za cznik nr 2
do SIWZ

O WIADCZENIE
WYKONAWCY
w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówie publicznych
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty okre lonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wiadczenie publicznie dost pnych us ug
telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dost pu do Internetu na potrzeby Morskiej
by Poszukiwania i Ratownictwa

Uczestnicz c w niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wiadczam, e spe niam
warunki dotycz ce:
1) posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy
prawa nak adaj obowi zek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i do wiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub piecz tka)

…………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upowa nionej lub osób upowa nionych)

...............................dn. ..........................................2013 r.
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Znak sprawy: NZ-NA/I/ PN/05/13

Za cznik nr 3
do SIWZ

O WIADCZENIE
WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto szacunkowa
przekracza wyra on w z otych równowarto kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty okre lonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wiadczenie publicznie dost pnych us ug telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz
dost pu do Internetu na potrzeby Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa

Uczestnicz c w niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wiadczam,
e brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz.759 z pó n.
zm.)

……………………………
Nazwa Wykonawcy
(lub piecz tka)

…………………………………………..
podpis Wykonawcy
(osoby upowa nionej lub osób upowa nionych)

...............................dn. ..........................................2013 r.
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Znak sprawy: NZ-NA/I/ PN/05/13

Za cznik nr 4
do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Post powania przetargowego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ze zm.) na:
wiadczenie publicznie dost pnych us ug telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
stacjonarnej oraz dost pu do Internetu na potrzeby Morskiej S by Poszukiwania i
Ratownictwa w Gdyni”
CPV: 64210000-1 Us ugi telefoniczne i przesy u danych
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wiadczenie us ug telekomunikacyjnych w sieci
telefonii stacjonarnej na rzecz Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni w
zakresie
po cze
telefonicznych
lokalnych,
strefowych,
mi dzystrefowych,
mi dzynarodowych, do sieci komórkowych oraz przesy u danych.
2. Us ugi telekomunikacyjne wiadczone b
zgodnie z ustaw a dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z pó n. zm.).
3. wiadczenie us ug telekomunikacyjnych b dzie polega o na zapewnieniu sta ego dost pu do
publicznej sieci telefonicznej wy cznie drog kablow ( z racji specyfiki dzia ania MSPiR,
zlokalizowania systemu informatycznego Polish Harbour Information and Control System
wykorzystywanego przez Administracj Morsk oraz w zwi zku z przechowywaniem w
systemie PHICS informacji i zakresem ich wykorzystywania wymagany jest mo liwie
najwy szy poziom dost pno ci us ug niezale nych od zak óce elektromagnetycznych,
zewn trznych wp ywów
rodowiskowych i innych pochodz cych od systemów
radiokomunikacyjnych w postaci:

L.p.

3.1.

3.2.

Us uga
czno telefoniczna dla linii cyfrowej ISDN
PRA(30B+D) z us ug DDI dla 100 numerów z
zachowaniem aktualnej numeracji Zamawiaj cego od
nr 58 660 76 00 do nr 58 660 76 99. Realizacja
po cze wewn trznych w budynku Zamawiaj cego
w oparciu o posiadan przez Zamawiaj cego central
telefoniczn
czno telefoniczna dla dwóch scalonych linii
cyfrowych ISDN BRA (2B+D) z us ug DDI dla 10
numerów z zachowaniem aktualnej numeracji od nr
91 321 60 40 do nr 91 321 60 49 . Realizacja
po cze wewn trznych w budynku Zamawiaj cego
w oparciu o posiadan przez Zamawiaj cego central
telefoniczn .

lokalizacja

ul. Hryniewickiego 10, 81-340
Gdynia

ul. Wybrze e W adys awa IV 1,
72-600 winouj cie
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3.3.

3.4.

3.5.

czno telefoniczna dla o miu linii cyfrowych
ISDN BRA (2B+D) numeracja MSN dla numerów:
58 661 52 22
58 620 55 51
58 621 68 11
ul. Hryniewickiego 10, 81-340
58 620 53 38
Gdynia
58 661 58 61 wraz z numerami MSN:58 661 01 93,
58 661 01 94, 58 661 01 95, 58 661 01 96, 58 661 01
97
58 620 32 07
ul. Indyjska 1, 81-336 Gdynia
58 620 90 94
58 661 46 60
czno telefoniczna dla siedmiu linii analogowych:
ul. Hryniewickiego 2, 84-120
58 674 35 38
adys awowo
ul. Tadeusza Ko ciuszki 1, 8459 866 13 14
360 eba
ul. Bohaterów Westerplatte 16,
59 814 55 72
76-270 Ustka
91 321 59 29
ul. Wybrze e W adys awa IV 1,
72-600 winouj cie
91 321 49 17
ul. Wilków Morskich 23, 76-150
94 314 28 32
Dar owo
ul. Warzelnicza 7, 78-100
94 352 20 20
Ko obrzeg
czno telefoniczna dla trzynastu linii analogowych
wraz z dost pem do sieci Internet opcja DSL
2048/512/kb/s z wymaganym sta ym adresem IP, bez
limitu transferu:
58 620 34 60
ul.Indyjska 1, 81-336 Gdynia
ul. Hryniewickiego 2, 84-120
58 674 05 42
adys awowo
Dzia ka numer 32/29, kompleks
budynków nr 4101, budynek nr
58 675 00 13
76 przy ul. Sikorskiego, 84-150
Hel
ul. wibnie ska 9B, 80-690
58 308 05 23
Gda sk- wibno
ul. Stogi 20, 80-642 Gda sk58 307 31 12
Górki Zachodnie
ul. Tadeusza Ko ciuszki 1,
59 866 14 23
84-360 eba
ul. Bohaterów Westerplatte 16,
59 814 45 51
76-270 Ustka
55 231 61 55
ul. Port 1b, 82-340 Tolkmicko
ul. Obozowa 8A, 82-110
55 247 80 54
Sztutowo
ul. Osiedle Rybackie 16, 72-420
91 381 30 29
Dziwnów
ul. Kwiatkowskiego 1, 72-020
91 424 33 48
Trzebie
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ul. Wilków Morskich 23, 76-150
Dar owo
ul. Warzelnicza 7, 78-100
Ko obrzeg

94 314 26 34
94 352 33 14

3.6.

3.7.

Sta e cze do sieci Internet z wymaganym sta ym
adresem IP, z zachowaniem istniej cej numeracji IP,
bez limitu transferu, symetryczne, o pr dko ci
dost powej 4 Mbit/s, w czonego bezpo rednio do
routera brzegowego sieci Internet.
Sta e cze do sieci Internet z wymaganym sta ym
adresem IP, z zachowaniem istniej cej numeracji IP,
bez limitu transferu, symetryczne, o pr dko ci
dost powej 2 Mbit/s, w czonego bezpo rednio do
routera brzegowego sieci Internet.

ul. Hryniewickiego 10, 81-340
Gdynia

ul. Wybrze e W adys awa IV 1,
72-600 winouj cie

wiadczenia us ug faksowych.

4. Us uga telekomunikacyjna nie mo e by wiadczona z u yciem technologii alternatywnych np.
radiowego systemu dost pu lub realizowania rozmów telefonicznych za pomoc sieci Internet
lub w technologii IP.
5. Zamawiaj cy zachowuje dotychczasowe numery telefoniczne. W przypadku zmiany operatora,
koszty i prace (w tym ca
dokumentacji) zwi zane z przeniesieniem posiadanych numerów i
ewentualnym przeprogramowaniem oraz pod czeniem w ca ci przygotowuje i pokrywa
Wykonawca.
6. Wykonawca zapewni przeniesienie do w asnej sieci dotychczasowych numerów telefonów
przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiaj cego (bez powodowania przerw w pracy),
zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr
171, poz. 1800 z pó n. zm.) oraz § 6 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca
2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnie w publicznych sieciach telefonicznych –
warunek nie dotyczy dotychczasowego operatora. Zamawiaj cy nie dopuszcza realizacji
przedmiotu zamówienia za pomoc tymczasowych numerów zast pczych przydzielonych na
czas przeniesienia numerów Zamawiaj cego do w asnej sieci.
7. Us ugi oferowane przez Wykonawc b

obejmowa y przede wszystkim:

a) po czenia telefoniczne lokalne, strefowe, mi dzystrefowe, do sieci komórkowych i
mi dzynarodowe,
b) us ugi faksowe,
c) przesy anie danych.

8.

redni miesi czny czas trwania po cze wychodz cych od Zamawiaj cego generowanych ze
wszystkich jego numerów urz dze ko cowych w okresie ostatnich 24 m-cy wynosi:
a) po czenia lokalne
- 6.500 min./miesi c
b) po czenia mi dzystrefowe
- 3.200 min./miesi c
c) po czenia do krajowych sieci komórkowych
-1.600 min./miesi c
d) po czenia mi dzynarodowe (kraje UE)
- 50 min./miesi c
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9. Wykonawca zapewni Zamawiaj cemu mo liwo uzyskania dost pu do innych powszechnie
dost pnych us ug, a w szczególno ci:
a) po czenia bezp atne do s b powo anych ustawowo do niesienia pomocy posiadaj cych
numery skrócone, tj.: 112, 999, 998, 997, 994, 992, 993, 991.
b) Pozosta e po czenia, tj.: do biur numerów, automatycznych serwisów informacyjnych,
infolinii 0-8XX, linii informacyjnych 91XX, i tp. Oraz do sieci Internet
10. Wykonawca zapewni bezp atny system blokowania po cze wychodz cych w zale no ci od
potrzeb Zamawiaj cego dla ka dego numeru indywidualnie.
11. Wykonawca zapewni bezp atn blokad po cze od podwy szonej p atno ci typu 0-7…, 030…, 0-40…, automatycznie dla wszystkich numerów Zamawiaj cego przy zachowaniu
mo liwo ci ich usuni cia.
12. Wykonawca zapewni sekundowe naliczanie op at za us ugi telefoniczne w zakresie po cze
lokalnych, strefowych, mi dzystrefowych, komórkowych i mi dzynarodowych, za ka
rozpocz
sekund w wysoko ci 1/60 oferowanej op aty za minut na wszystkich numerach
Zamawiaj cego.
13. Zamawiaj cy nie dopuszcza adnych op at za inicjowanie po czenia.
14. Wykonawca zapewni automatyczny wybór numeru prefiksu operatora.
15. Wykonawca zapewni bezp atne wiadczenie us ugi „identyfikacja abonenta wywo uj cego CLIP” na wszystkich numerach urz dze ko cowych Zamawiaj cego.
16. Wykonawca zapewni bezp atne dostarczenie w cyklach miesi cznych wraz z faktur VAT
pe nego zestawienia billingowego wykonanych po cze wychodz cych ze wszystkich
ównych numerów ISDN i analogowych Zamawiaj cego- realizowanego w postaci pliku
elektronicznego, przesy anego pod wskazany przez Zamawiaj cego adres poczty elektronicznej.
17. Wykonawca b dzie nalicza koszty po cze wymienionych w pkt. 7 wg stawek z Formularza
Oferty.
18. Rozliczenie za przedmiot umowy b dzie odbywa o si na podstawie faktury wystawianej nie
cz ciej ni jeden raz w miesi cu.
19. Termin p atno ci faktury b dzie nie krótszy ni 21 dni od daty wystawienia faktury oraz nie
krótszy ni 14 dni od daty wp ywu faktury do siedziby Morskiej S by Poszukiwania i
Ratownictwa. P atno nast pi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
20. W przypadku Internetu wymagany jest sta y adres IP oraz nielimitowana ilo przesy anych
informacji.
II. Wymagania techniczne
1. W ramach obs ugi technicznej Wykonawca zapewni utrzymanie funkcjonowania systemu oraz
bezp atnej pomocy technicznej 24 godziny na dob przez 7 dni w tygodniu.
2. Wykonawca wyznaczy Opiekuna Klienta, do którego obowi zków nale
b dzie wyja nianie
wszelkich nieprawid owo ci mog cych wyst pi podczas realizacji umowy (rozliczenia, usterki,
awarie). Zg oszone problemy, o ile nie b dzie to konieczne, zostan rozwi zane bez
konieczno ci kontaktowania si z innymi punktami obs ugi Wykonawcy. Zamawiaj cy
wyznaczy osob uprawnion do kontaktów z Opiekunem Klienta w zakresie zg aszania awarii
oraz rozlicze .
3. Wykonawca zapewni numer, pod którym Zamawiaj cy b dzie móg zg asza wszelkie
nieprawid owo ci w pracy cz.
4. W przypadku wyst pienia awarii, Zamawiaj cy, w pierwszej kolejno ci zg osi uszkodzenie pod
numerem z pkt. 3 oraz powiadomi Opiekuna Klienta telefonicznie, faksem lub poczt
elektroniczn .
5. Powiadomienie zostanie przes ane na adres e-mail lub telefon Opiekuna Klienta b
w inny
wspólnie ustalony sposób.
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6. Gwarantowany przez Wykonawc czas przywrócenia wiadczenia us ug telekomunikacyjnych
dla telefonii stacjonarnej i Internetu wynosi 12 godzin, przy czym czas ten jest liczony od
momentu zg oszenia awarii na numer wskazany w pkt. 3.
7. W przypadku zg oszenia awarii Wykonawca do y wszelkich stara , aby zlokalizowa i
przywróci dost pno us ug w jak najkrótszym terminie.
8. Wykonawca zobowi zuje si do niezw ocznego przyst pienia do usuwania zg oszonych przez
Zamawiaj cego awarii, przy czym czas reakcji wynosi nie wi cej ni 1 godzina w przypadku
awarii, które wyst pi y w dni robocze oraz nie d ej ni 2 godziny w przypadku awarii, które
wyst pi y w dniach ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji liczy si od chwili zg oszenia
Wykonawcy faktu wyst pienia awarii ( zwanym czasem zg oszenia awarii). Dla potrzeb umowy
reakcj Wykonawcy na zg oszenie awarii stanowi ka de zachowanie rozpoczynaj ce usuwanie
tej awarii.
9. Wykonawca poinformuje Zamawiaj cego, za po rednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie, o przyczynie, skutkach i prawdopodobnym czasie trwania awarii oraz poczyni
wszelkie starania w celu zapewnienia Zamawiaj cemu alternatywnego sposobu korzystania z
sieci telekomunikacyjnej i jej zasobów.
10. Wykonawca uprzedzi Zamawiaj cego o konieczno ci wej cia jego personelu do pomieszcze
Zamawiaj cego i wykona prace zmierzaj ce do usuni cia awarii w sposób mo liwie najmniej
uci liwy dla dzia alno ci Zamawiaj cego.
11. Wykonawca b dzie zawiadamia Zamawiaj cego, z co najmniej siedmiodniowym
wyprzedzeniem o planowanych przerwach lub zak óceniach zwyk ej dzia alno ci sieci
telekomunikacyjnej wynikaj cych z konieczno ci dokonania konserwacji lub remontów.
12. Za ka dy dzie , w którym wyst pi a przerwa w wiadczeniu us ug trwaj ca d ej ni 12 godzin
( niezale nie od kar umownych) Zamawiaj cemu przys uguje zwrot 1/30 miesi cznej op aty
abonamentowej za ka dy nieprawid owo dzia aj cy numer abonencki obj ty niniejszym
zamówieniem.
13. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo odst pienia od umowy w sytuacji, gdy jako us ug b dzie
ra co niska. W szczególno ci dotyczy to jako ci po cze g osowych, czasu przerw w dost pie
do us ug oraz pr dko ci czy internetowych. Prawo odst pienia mo e Zamawiaj cy
zrealizowa w ci gu 7 dni od powiadomienia Wykonawcy o powy szych okoliczno ciach, o ile
usterka nie zostanie usuni ta.
III. Uruchomienie us ug
1. Data, godzina oraz szczegó y rozpocz cia wiadczenia poszczególnych us ug zostan ustalone
w porozumieniu z obecnym dostawc us ug i przeprowadzone przez Wykonawc w sposób
wykluczaj cy ca kowite od czenie us ug w czasie pracy MSPiR.
2. Wykonawca przed z eniem oferty ma obowi zek sprawdzi czy posiada warunki techniczne
do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Uruchomienie cz nast pi po wcze niejszym uzgodnieniu z Zamawiaj cym w godzinach
ustalonych z Zamawiaj cym. Wykonawca odpowiada za sprawne przej cie wszystkich
numerów, przygotowanie dokumentacji niezb dnej do wykonania tego procesu oraz uzyskanie
niezb dnych pozwole .
4. Na czas uruchamiania i konfiguracji us ug Wykonawca wyznaczy osob /y kontaktowe do
rozwi zywania ewentualnych problemów technicznych mog cych wynikn
podczas
uruchamiania us ug.
5. Wykonawca zainstaluje cza w budynkach i miejscach wskazanych przez Zamawiaj cego,
przeprowadzi stosowane testy pozostawiaj c cza gotowe do u ytkowania.
IV. Realizacji przedmiotu zamówienia
1. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo

zmiany lokalizacji linii.
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2. Wykonawca w chwili zako czenia okresu obowi zywania umowy zobowi zany jest do
przekazania numerów kolejnemu dostawcy us ug.
Ponadto informujemy, e na prze omie 2013/2014 roku Zamawiaj cy planuje przeniesienie linii
telefonicznej wraz z us ug dost pu do sieci Internet:
- 58 675 00 13- przeniesienie na terenie miejscowo ci Hel na teren dzia ki nr 32/68.
O terminie przeniesienia linii Zamawiaj cy powiadomi Wykonawc w terminie 3 miesi cy od
daty planowanego przeniesienia.
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Znak sprawy: NZ-NA/I/ PN/05/13

Za cznik nr 5
do SIWZ

UMOWA (wzór)
na wiadczenie us ug telekomunikacyjnych
zawarta w Gdyni w dniu …………………. pomi dzy:
Morsk S
Poszukiwania i Ratownictwa, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10, NIP 586-20-76-216,
REGON 192634129, zwan dalej „Zamawiaj cym”, reprezentowanym przez:
Pan Marek D ugosz- Dyrektor
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
zwanym dalej „Wykonawc ”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………..
W wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego (znak: NZ-NA/I/PN/05/13) p.n. wiadczenie
us ug telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i zapewnienie dost pu do sieci Internet dla
Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustaw – Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z pó n. zm.) zosta a
zawarta umowa o nast puj cej tre ci:
§ 1.
Przedmiotem umowy jest wiadczenie us ug telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz
dost pu do Internetu na potrzeby Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa, zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zamówienia zawartym w za cznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(zwanej w skrócie SIWZ), którego kopia stanowi za cznik nr 1 do umowy.
§ 2.
1. Wykonawca o wiadcza, e posiada uprawnienia do wykonywania us ug obj tych umow .
2. Wykonawca zobowi zuje si do zapewniania w ramach obs ugi technicznej utrzymania
funkcjonowania systemu bezp atnej pomocy technicznej 24 godziny na dob przez 7 dni w
tygodniu.
3. Wykonawca zobowi zuje si do wiadczenia us ug telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiaj cego,
zwanych dalej „us ugami”, na zasadach i zgodnie z warunkami okre lonymi w niniejszej umowie
oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, którego kopia stanowi za cznik nr 1 do niniejszej
umowy, jak równie z ofert przetargow Wykonawcy.
§ 3.
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta od ……………………………..
2. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo odst pienia od umowy w sytuacji gdy jako dostarczanych
us ug b dzie ra co niska. W szczególno ci dotyczy to jako ci po cze g osowych, czasu przerw w
dost pie do us ug oraz pr dko ci czy DSL. Prawo odst pienia mo e Zamawiaj cy zrealizowa w
ci gu 7 dni od powiadomienia Wykonawcy o powy szych okoliczno ciach, o ile usterka nie zostanie
usuni ta.
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§ 4.
1. Szacunkowe miesi czne docelowe potrzeby Zamawiaj cego zwi zane z czasem realizowanych
wychodz cych po cze telefonicznych, zwane dalej w skrócie „ilo po cze ” wynosz :
a. po czenia lokalne
- 6.500 min./miesi c
b. po czenia mi dzystrefowe
- 3.200 min./miesi c
c. po czenia do krajowych sieci komórkowych
- 1.600 min./miesi c
d. po czenia mi dzynarodowe (kraje UE)
- 50 min./miesi c
1. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo niewykorzystania cz ci umowy w zakresie ilo ci po cze w
granicach stanowi cych maksymalnie 25% czasu trwania po cze , o których mowa w pkt. 1.
2. Wykonawcy z tytu u ograniczenia zamówienia w zakresie ilo ci po cze telefonicznych
wychodz cych od Zamawiaj cego nie przys uguj jakiekolwiek roszczenia.
3. Ilo po cze , o których mowa w pkt. 1, w zale no ci od aktualnych potrzeb Zamawiaj cego mo e
ulec zmianie. Zamawiaj cy zobowi zuje si do pokrycia wszelkich p atno ci wynikaj cych ze
zwi kszenia ilo ci po cze wymienionych w pkt.1.
4. Ceny jednostkowe za poszczególne us ugi telekomunikacyjne wynosz :

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.

cena jednego abonamentu miesi cznego za
trakt cyfrowy ISDN PRA (30B+D):
cena jednego abonamentu miesi cznego za
trakt cyfrowy ISDN BRA 2B+D:
cena jednego abonamentu miesi cznego za
trakt analogowy:
cena za jedn minut po cze lokalnych i
strefowych:
cena za jedn minut po cze
mi dzystrefowych:
cena za jedn minut po cze do krajowych
sieci komórkowych:
cena za jedn minut po cze
mi dzynarodowych ( kraje UE):
cena jednego abonamentu za dost p do sieci
Internet – opcja DSL 2048/512 kb/s :
cena jednego abonamentu za dost p do sieci
Internet – opcja 4 Mbit/s (symetryczny):
Cena jednego abonamentu za dost p do sieci
Internet- opcja 2 Mbit/s (symetryczny)
Inne op aty nale ne Wykonawcy wynikaj ce
z opisu przedmiotu zamówienia
i postanowie umowy zawarte
w za cznikach do SIWZ

…….. z netto
…….. z netto
…….. z netto
…….. z netto
…….. z netto
…….. z netto
…….. z netto
…….. z netto

…….. z netto
…….. z netto

………… z netto

5. Wy ej wymienione ceny jednostkowe s ustalone na okres obowi zywania umowy i obejmuj
wszystkie elementy us ugi telekomunikacyjnej wymienionej w Opisie przedmiotu zamówienia za cznik nr 1 do niniejszej umowy.
6. Kopia formularza oferty Wykonawcy stanowi integraln cz
niniejszej umowy.
7. Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy wynagrodzenie za ka dy miesi c kalendarzowy, w którym
wykonywane by y us ugi telekomunikacyjne na zasadach okre lonych w umowie, na podstawie
wystawionej przez Wykonawc faktury VAT.
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8. Wynagrodzenie p atne b dzie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiaj cego faktury VAT, na konto wskazane w fakturze, nie pó niej ni 21 dni od daty
wystawienia faktury.
9. Dniem uregulowania p atno ci jest dzie wp ywu na rachunek Wykonawcy kwoty nale nej tytu em
wynagrodzenia.
10. Wynagrodzenie nale ne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwot
podatku VAT wynikaj
ze stawki tego podatku obowi zuj
w chwili powstania obowi zku
podatkowego. W takim przypadku wysoko wynagrodzenia nale nego Wykonawcy ustalona b dzie
ka dorazowo z uwzgl dnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowi zuj cej na dzie powstania
obowi zku podatkowego, bez konieczno ci zawarcia aneksu do umowy.
11. Maksymalna wysoko wynagrodzenia przys uguj ca Wykonawcy za realizacj zamówienia w
okresie 24 miesi cy nie przekroczy kwoty wynikaj cej z oferty Wykonawcy, z zastrze eniem ust. 4.
§ 5.
1. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo zmiany lokalizacji linii telefonicznych oraz dost pów do
sieci Internet.
2. Na prze omie 2013/2014 roku Zamawiaj cy planuje przeniesienie linii telefonicznej wraz z us ug
dost pu do sieci Internet:
58 675 00 13 - przeniesienie na terenie miejscowo ci Hel, na adres: nr dzia ki 32/68,.
O terminie przeniesienia linii Zamawiaj cy powiadomi Wykonawc w terminie 3 miesi cy od daty
planowanego przeniesienia.
§ 6.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno
za niewykonanie lub nienale yte wykonanie us ug
stanowi cych przedmiot umowy w zakresie okre lonym w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z pó n. zm.).
2. Za ka dy dzie przerwy w wiadczeniu us ug obj tych umow Zamawiaj cemu przys uguje kara
umowna w wysoko ci 1/5 redniej op aty miesi cznej liczonej wg rachunków z ostatnich trzech
okresów rozliczeniowych.
3. Kara umowna nie b dzie przys ugiwa a Zamawiaj cemu, je eli w okresie rozliczeniowym (miesi c
kalendarzowy), czny czas przerw, dla rozwa anej linii, by krótszy od 2 godzin.
4. Niezale nie od kary umownej, za ka dy dzie , w którym nast pi a przerwa w wiadczeniu us ugi
telefonicznej trwaj cej d ej ni 12 godzin, Zamawiaj cemu przys uguje zwrot 1/30 miesi cznej
op aty abonamentowej, za ka dy nieprawid owo dzia aj cy numer abonencki.
5. Z tytu u niedotrzymania z winy Wykonawcy terminu rozpocz cia us ug telekomunikacyjnych, za
ka dy dzie przekroczenia terminu Zamawiaj cemu przys uguje od Wykonawcy kara umowna w
wysoko ci miesi cznej op aty abonamentowej.
6. W przypadku, gdy Zamawiaj cy dopu ci si zw oki w dokonywaniu p atno ci, Wykonawcy
przys uguje prawo do naliczania odsetek ustawowych za ka dy dzie zw oki.
7. Wykonawca przedstawi Zamawiaj cemu numer telefonu i faksu, pod którym Wykonawca przyjmie
od Zamawiaj cego wszelkie zg oszenia o nieprawid owo ciach w pracy czy telefonicznych i
internetowych:
§ 7.
1. Zamawiaj cemu przys uguje prawo do z enia reklamacji z tytu u:
a. niewykonania lub nienale ytego wykonania us ugi telekomunikacyjnej,
b. nieprawid owego obliczenia nale no ci z tytu u wiadczenia us ugi telekomunikacyjnej.
2. Post powania reklamacyjne wynik e w toku realizacji umowy b
prowadzone na zasadach i
warunkach okre lonych w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 pa dziernika 2004 r. w
sprawie trybu post powania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiada
reklamacja us ugi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 226, poz. 2291).
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§ 8.
1. Zgodnie, ze z on ofert ni ej wymienione cz ci b
realizowane przez podwykonawców:
…………………………………………………………
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiaj cego nie mo e dokonywa jakiegokolwiek przeniesienia
praw i obowi zków wynikaj cych z umowy.

1.
2.

§ 9.
Zmiany postanowie zawartej umowy
Zamawiaj cy nie przewiduje istotnych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci
oferty, z wyj tkiem wskazanych w niniejszej umowie lub og oszeniu o zamówieniu dotycz cym
przetargu, w wyniku którego zosta a zawarta umowa o niniejszej tre ci.
Pozosta e zmiany tre ci umowy wprowadzone zostan za zgod obu stron i zgodnie z zasad
pisemno ci.

§ 10.
ciwym do rozstrzygania sporów wynikaj cych z realizacji niniejszej umowy jest s d w ciwy
dla siedziby Zamawiaj cego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych, prawa telekomunikacyjnego i kodeksu cywilnego.
1.

§ 11.
Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze stron.
Za czniki stanowi ce integraln cz
umowy:
1) Kopia za . nr 1 do SIWZ- Opisu Przedmiotu Zamówienia ,
2) Kopia Formularza oferty Wykonawcy

ZAMAWIAJ CY

WYKONAWCA
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