SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej
221 000 EURO.

Sygn. postępowania: NZP-240-59/2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa
aparatów telefonicznych i modemów

ZATWIERDZAM:
Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Izabela Hęclik
Data: 12.07.2019 r.
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Użyte w niniejszym dokumencie skróty i sformułowania oznaczają:
1. „ustawa Pzp” – ustawę z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.);
2. „SIWZ” – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
3. „Zamawiający” lub „PIG-PIB” – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut
Badawczy;
4. „Wykonawca” – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp.

1.

ZAMAWIAJĄCY
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
00-975 Warszawa
ul. Rakowiecka 4
NIP: 525-000-80-40
REGON: 000332133

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000122099.

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 221 000 euro, zgodnie z przepisami
ustawy Pzp.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji
danych oraz dostawa aparatów telefonicznych i modemów.
3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
- Załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;
- Załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”.
3.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30236000-2 – Usługi telekomunikacyjne.

4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących terminach:
- świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych - przez okres 36 miesięcy
liczony od dnia 21.08.2019 r. do dnia 20.08.2022 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej
na realizację zamówienia, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze;
- dostawa aparatów telefonicznych - nie później niż 5 dni roboczych od daty wyboru przez
Zamawiającego modeli aparatów;
- dostawa aktywnych kart SIM - maksymalnie na 7 dni roboczych przed wygaśnięciem aktualnej
usługi tj. przed dniem 20.08.2019 r.;
- dostawa modemów - nie później niż 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
- dostawa aktywnych kart SIM w ramach prawa opcji zostanie zrealizowana każdorazowo w
przeciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, nie później jednak niż do 20.08.2022 r.
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5.

OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.

7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
7.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
7.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
7.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający nie stawia wymagań.

8.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
8.2. oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy
Pzp, przy czym Zamawiający może wykluczyć Wykonawców w stosunku do których otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
ich majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243, ze zm.) 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, chyba że sąd zarządził likwidację ich majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 498.).
8.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na ww.
podstawie.
8.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
8.6. W celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, przesłanka określona w pkt.
8.1 i 8.2 SIWZ oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
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9.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE
PODLEGA WYKLUCZENIU

9.1. Oświadczenie składane wraz z ofertą i jego zakres:
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie zawierające w szczególności informacje:
9.1.1. o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum),
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.

10. OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który
złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
Zamawiający w dniu zamieszczenia informacji z otwarcia ofert udostępni wzór Informacji
w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej.

11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE
PODLEGA WYKLUCZENIU
11.1. Zamawiający może w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a następnie zbadać,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że przeprowadzenie ww. procedury jest
nieuzasadnione lub niecelowe może odstąpić od jej zastosowania.
11.2. Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń
lub dokumentów.
11.3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 11.4 SIWZ
(w razie konieczności także w pkt 11.7 SIWZ).
11.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
11.4.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp;
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
11.5. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca
wykazał brak podstaw do wykluczenia.
11.6. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
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Wykonawców (konsorcjum), dokumenty wymienione w pkt 11.4. SIWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
11.7. Dokumenty Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej
11.7.1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11.4.1 SIWZ –
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
11.7.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 11.7.1 SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.7.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, nie wydaje się dokumentów o
których mowa w pkt 11.7.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepisy pkt. 11.7.2. SIWZ stosuje się.
11.7.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składa dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa,
w którym osoba ma miejsce zamieszkania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14
i 21 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania
wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed
notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego. Przepisy pkt. 11.7.2 SIWZ stosuje się.
11.8. Charakter/postać dokumentów lub oświadczeń:
11.8.1. Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz.
1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Pozostałe dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale.
11.8.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej,
własnoręcznym podpisem.
11.8.3. Wszelkie poprawki lub zmiany (skreślenie, itp.) w dokumentach lub oświadczeniach
muszą być podpisane własnoręcznie przez uprawnioną osobę, w miejscu dokonanej
poprawki lub zmiany. Naniesione zmiany muszą być czytelne.
11.9. Reprezentacja i pełnomocnictwo
11.9.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem.
11.9.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo
do
reprezentowania
wszystkich
Wykonawców
wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy
Pzp). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
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Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem.
11.9.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do
reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.
11.10. Wyjątki od obowiązku złożenia dokumentów:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów,
jeżeli:
11.10.1. Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 700, ze zm.).
11.10.2. Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy (ze wskazaniem nazwy i numeru postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego – w formularzu Oferta).

12. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
12.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188, ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123, ze zm.). Dokonany przez Wykonawcę
wybór sposobu złożenia informacji/oświadczeń/dokumentów powinien uwzględniać
obowiązek zachowania przez Wykonawcę wymagań w zakresie pisemnej formy oferty oraz
obowiązku zachowania charakteru/postaci składanych dokumentów i oświadczeń
określonych w pkt 9, 10 i 11 SIWZ.
12.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął w terminie późniejszym niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na wydłużenie biegu terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ, na które
Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi.
12.4. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi
uznaje się za złożone w chwili, w której wpłyną one do siedziby adresata elektronicznie lub
zostaną doręczone w inny sposób do siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy. Przesyłając
oświadczenie, wniosek, zawiadomienie oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi,
elektronicznie, każda strona ma obowiązek potwierdzić wpływ (lub poinformować o braku
wpływu) na żądanie drugiej strony.
12.5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Natalia Mosiądz (Biuro Zamówień Publicznych)
tel. +48 22 459 26 21
e- mail: natalia.mosiadz@pgi.gov.pl
12.6. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres
Zamawiającego:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
e-mail: natalia.mosiadz@pgi.gov.pl
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13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert,
określonego w pkt 15.2 SIWZ.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
14.1. Wykonawca przedstawia ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ. Propozycje rozwiązań
m.in. alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę, a oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
14.2. Oferta musi zawierać co najmniej:
14.2.1. wypełniony formularz „Oferta” który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ wraz z załącznikami
(zał. nr 3A i 3B do SIWZ);
14.2.2. oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9 SIWZ;
14.2.3. dokument pełnomocnictwa (jeśli dotyczy);
14.2.4. informację o podwykonawcach – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy firm
podwykonawców w składanej ofercie.
14.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.
14.4. Brak informacji, o której mowa w pkt 14.2.4. SIWZ, będzie uznany za stwierdzenie
samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.
14.5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz
uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
14.6. Ofertę stanowi wypełniony i skonkretyzowany druk „OFERTA”, którego wzór stanowi Załącznik
nr 3 do SIWZ, z załączonymi dokumentami i oświadczeniami, wymaganymi niniejszą SIWZ.
14.7. Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny,
logiczny, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia
śladów.
14.8. Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na komputerze lub wypełnienie druków czytelnym
pismem ręcznym.
14.9. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście
przetłumaczonym na język polski.
14.10. W przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt. 11.10.1 SIWZ w języku obcym,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
14.11. Wykonawca może przepisać druki Zamawiającego, jednakże treść zawarta we wzorach
Zamawiającego nie może ulec zmianie.
14.12. Zalecane jest, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja
stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
14.13. Oferta po jej otwarciu, w terminie wyznaczonym na termin otwarcia ofert, jest jawna i podlega
udostępnieniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1010), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
14.14. Zamawiający wymaga aby oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, była podpisana przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
14.15. Zamawiający zaleca złożenie oferty w taki sposób, aby nie uległa zdekompletowaniu.
14.16. Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub
opakowaniu.
14.17. Koperta powinna być oznaczona oraz opisana w następujący sposób:
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Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
„Świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów
telefonicznych i modemów”
(Sygn. Postępowania: NZP-240-59/2019)
Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 22.07.2019 roku.
14.18. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
14.19. W przypadku przekazania oferty do Zamawiającego osobiście za pośrednictwem operatora
pocztowego lub posłańca, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za datę i godzinę jej
wpływu do Kancelarii PIG-PIB.
14.20. Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena.
Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, samodzielnie lub wspólnie z innymi
Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
14.21. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Dla
uznania skuteczności wprowadzenia zmian do oferty, konieczne jest otrzymanie przez
Zamawiającego pisemnego powiadomienia, podpisanego przez osoby uprawnione, o
wprowadzeniu zmian do oferty, przed upływem ostatecznego terminu wyznaczonego do
składania ofert. Dla uznania skuteczności wycofania złożonej oferty, konieczne jest otrzymanie
przez Zamawiającego powiadomienia, podpisanego przez osoby uprawnione, o wycofaniu
oferty, przed upływem ostatecznego terminu wyznaczonego do składania ofert.
14.22. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca:
14.22.1. zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa, nie mogą być udostępnione i muszą być oznaczone
klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą uzasadnienie zawierające w
szczególności: określenie charakteru jaki mają zastrzeżone informacje, wskazanie
działań jakie zostały podjęte przez Wykonawcę w celu zachowania poufności
informacji zawartych w dokumentach oraz wskazanie czy informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa zostały wcześniej ujawnione do wiadomości publicznej.
Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków
wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje
daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
14.22.2. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp,
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
14.22.3. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny
zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie (lub zabezpieczone w inny
sposób), opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, dołączonej do oryginału oferty. W
treści oferty powinna zostać umieszczona informacja, że dany dokument jest
zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp).

15. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1. Oferty należy składać na adres:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
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15.2.
15.3.

15.4.
15.5.
15.6.
15.7.

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Kancelaria Ogólna (parter budynku A, pok. 1) czynna w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.15. – 16.15
Termin składania ofert upływa 22.07.2019 r. o godz. 10:00
Oferty dostarczone do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście
lub posłańca będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich
dostarczenia do terminu określonego w pkt 15.2 SIWZ. Decyduje data i godzina wpływu do
Kancelarii Ogólnej PIG-PIB.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie na
składanie ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.07.2019 r. o godz. 10:15, w siedzibie
Zamawiającego w bud. A, pok. nr 230.
Otwarcie ofert jest jawne.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.pgi.gov.pl/przetargi
informacje dotyczące:
15.7.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
15.7.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
15.7.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach – jeżeli dotyczy.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
16.1. Cena w formularzu „Oferta” musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
16.2. Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku, a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
16.3. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
16.4. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień (w tym złożenie dowodów) jeżeli cena oferty
lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów.
16.5. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w przypadku gdy cena całkowita oferty jest
niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek
od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2
ustawy Pzp, lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność
wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
16.6. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień w przypadku gdy cena całkowita oferty
jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek
od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po
wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych.

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
17.1. Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu.
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17.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium i jego znaczeniem:
Numer
kryterium

Nazwa kryterium

Waga podana w
punktach

1

Cena

100

17.3. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
17.4. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium „Cena” (C):
najniższa cena
C = ---------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej
17.5. Wykonawca w kryterium „Cena” może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
17.6. Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę przyznanych
punktów wg. ww. kryterium.

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
18.1. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy Wykonawcy
ci mogą zostać zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej ich
współpracę.
18.2. Zamawiający
poinformuje
Wykonawcę,
którego
oferta
zostanie
wybrana
jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
18.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien przedstawić:
1) pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty
dokumentów,
2) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Wykonawcy;
3) Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązujący w przypadku przekroczenia
limitów w ramach pakietów zakupionych przez Zamawiającego.

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
19.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
19.2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA
20.1. Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie
z wybranym w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcą zamieszczone są w Istotnych
postanowieniach umowy – stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
20.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Istotnych postanowień umowy, będą rozpatrywane
jak dla całej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.
20.3. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła
w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
20.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
20.5. Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w Istotnych
postanowieniach umowy.
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21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁYGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy Pzp.

22. DANE OSOBOWE
22.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
22.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45
92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl
22.1.2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem
poczty elektronicznej: dane.osobowe@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby
PIG-PIB
22.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:
Świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa
aparatów telefonicznych i modemów (Sygn. postępowania: NZP-240-59/2019),
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Przetwarzanie danych osobowych
będzie możliwe również w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w celach archiwalnych wobec
prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych
na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) oraz w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które
mogą powstać w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto w przypadku
Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych
stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie będzie niezbędne do
wykonania tej umowy
22.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy Pzp. Ponadto do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu PIG-PIB tj. podmioty świadczące
pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne i związane z
niszczeniem dokumentów. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione również
innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa
22.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, jego dane osobowe
będą przechowywane przez czas trwania tej umowy, do momentu wygaśnięcia
roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, chyba że niezbędny
będzie dłuższy okres przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem
22.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
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22.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
22.1.8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczą-cych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO
22.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*

23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
23.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
23.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi
Wykonawca.
23.3. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
23.4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane.

24. ZAŁĄCZNIKI:
24.1.
24.2.
24.3.
24.4.
24.5.
24.6.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy;
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz „Oferta”;
Załącznik nr 3A do SIWZ – Formularz cenowy;
Załącznik nr 3B do SIWZ – Specyfikacja techniczna;
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi
telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych przez okres 36 miesięcy liczony od
dnia 21.08.2019 r. do dnia 20.08.2022 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na
realizację zamówienia, sprzedaż i dostawa aparatów telefonicznych oraz modemów dla
Zamawiającego: Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu
Badawczego z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, zgodnie z
poniższymi wymaganiami.
1.
2.
3.

4.

Zamawiający wymaga zachowania obecnie posiadanych aktywnych numerów
telefonicznych (tj. 183 numerów, w tym 7 bramek),
Zamawiający wymaga zachowania obecnie posiadanych aktywnych numerów do
transmisji danych (tj. 70 numerów)
Zamawiający wymaga świadczenia usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi
telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych dla łącznie: minimum 183
numerów telefonicznych używanych do połączeń głosowych (usług telefonicznych), w
tym 7 bramek, oraz minimum 70 sztuk numerów telefonicznych używanych do transmisji
pakietów danych.
Zamawiający wymaga sprzedaży i dostawy:
a. 120 sztuk aparatów telefonicznych (12 sztuk aparatów telefonicznych typu I i 108 sztuk
aparatów telefonicznych typu II),
b. 70 sztuk modemów do transmisji danych,
o parametrach minimalnych opisanych w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik
3B do SIWZ.
Ww. sprzęt po okresie trwania umowy pozostaje własnością Zamawiającego.

I. Wyjaśnienie pojęć:
Abonament telefoniczny – kwota zadeklarowana przez Wykonawcę w Formularzu cenowym
(załącznik nr 3A do SIWZ), którą Zamawiający będzie opłacał miesięczne za każdą z 183
aktywowanych kart SIM dla usług telefonicznych. Abonament telefoniczny jest rozumiany
jako gotowość do świadczenia usługi i obejmuje także:
a) nielimitowaną łączność głosową (wychodzące i przychodzące połączenia w sieci
Wykonawcy, na telefony stacjonarne oraz w sieciach innych operatorów komórkowych)
oraz co najmniej 180 minut połączeń w ramach UE/EOG,
b) nielimitowaną łączność tekstową (SMS) oraz co najmniej 100 wiadomości SMS w ramach
UE/EOG,
c) nielimitowaną łączność multimedialną (MMS) oraz co najmniej 50 wiadomości MMS w
ramach UE/EOG,
d) koszt pobrania/wysłania przez telefon minimum 15 GB danych (oraz co najmniej 1 GB w
ramach UE/EOG) dla wszystkich kart SIM
Po wyczerpaniu limitów transmisji danych określonych powyżej, prędkość transmisji danych
spadnie do nie mniej niż 1 Mb/s.
Abonament mobilnego Internetu – kwota zadeklarowana przez Wykonawcę w Formularzu
cenowym, którą zamawiający będzie opłacał miesięczne za każdą z 70 aktywowanych kart
SIM dla usług transmisji danych. Abonament transmisji danych powinien zawierać minimum
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30 GB (w tym minimum 2 GB w ramach UE/EOG) transferu danych miesięcznie. Po
wyczerpaniu limitów transmisji danych określonych powyżej, prędkość transmisji danych
spadnie do nie mniej niż 1 Mb/s.
Grupa biznesowa - grupa obejmująca aktywne numery telefonii komórkowej
Zamawiającego objęta niniejszym zamówieniem.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
II. Zakres przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług telekomunikacyjnych obejmujących
usługi telefonii komórkowej, transmisji danych oraz pozostałych usług, które są w
aktualnej ofercie Wykonawcy. Podstawowe w minimalnym zakresie usługi wymagane
przez Zamawiającego są wyszczególnione w punktach poniżej:
1.1.
łączność głosowa (wychodzące i przychodzące połączenia w sieci Wykonawcy,
na telefony stacjonarne, w sieciach innych operatorów komórkowych, roamingowe,
w grupie biznesowej, połączenia krajowe i międzynarodowe).
1.2.
łączność tekstowa (SMS),
1.3.
łączność multimedialna (MMS),
1.4.
transmisja danych,
1.5.
dostęp do zasobów Internetu,
1.6.
usługi dodatkowo płatne domyślnie są nieaktywne/wyłączone.
1.7.
Założenie jednego konta do zarządzania wszystkimi numerami usługami
Zamawiającego (do konta Wykonawca doda wszystkie numery Zamawiającego).
3. Wykonawca zapewni aktywację dla 183 kart SIM numerów telefonicznych (w tym 7
bramek) i 70 kart mobilnego Internetu nie później niż od dnia 21.08.2019 r.
4. W przypadku zmiany operatora Wykonawca zapewni bezpłatne dla Zamawiającego
przeniesienie do własnej sieci (przeniesienie na nowe karty SIM) dotychczasowych 183
sztuk numerów telefonicznych Zamawiającego używanych u obecnych operatorów (w
tym 7 bramek) oraz 70 sztuk numerów telefonicznych używanych do transmisji pakietów
danych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2018 r. w
sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U.
2018, poz. 2324) z uwzględnieniem zapisu § 10 ust. 13 pkt 1 (przerwa w świadczeniu usług
w momencie przenoszenia numeracji do nowego operatora może występować w
godzinach 00:00 a 06:00 w nocy), przeniesienie odbędzie się po zakończeniu trwania
obowiązującej umowy tj. z 20 na 21 sierpnia 2019 r.
Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy wykaz posiadanych
dotychczas aktywnych 183 numerów komórkowych do przeniesienia.
5. Wszystkie telefony Zamawiającego muszą być w jednej (tej samej) grupie biznesowej
6. Wykonawca w ciągu 1 dnia roboczego od podpisania umowy zobowiązany jest
dostarczyć po trzy egzemplarze modeli aparatów telefonicznych oferowanych w
Specyfikacjach technicznych nr 1, 2, stanowiących załącznik nr 3B do SIWZ, a
Zamawiający zobowiązuje się w ciągu 1 dnia roboczego dokonać wyboru jednego
modelu w każdej kategorii. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego z
trzech zaproponowanych modeli lub wyboru wszystkich modeli w ustalonych przez siebie
ilościach nie przekraczających łącznie zamawianej ilości sztuk danego typu.
Po otrzymaniu decyzji Zamawiającego co do wyboru modeli aparatów telefonicznych
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 120 sztuk fabrycznie nowych aparatów
telefonicznych wybranych przez Zamawiającego (w tym 12 sztuk aparatów
telefonicznych typu I i 108 sztuk aparatów telefonicznych typu II), nie później niż w
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7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

terminie 5 dni roboczych od daty wyboru przez Zamawiającego modeli aparatów.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 70 sztuk fabrycznie nowych modemów do
bezprzewodowego Internetu (specyfikacja techniczna nr 3), nie później niż w terminie 5
dni roboczych od daty zawarcia umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty SIM na 7 dni roboczych przed
wygaśnięciem aktualnej usługi, która kończy się 20.08.2019 r.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie aparaty telefoniczne (a także modemy, w
przypadku gdy będzie to konieczne) dostarczane były wraz z baterią i ładowarką oraz
kablem USB umożliwiającym przesył danych do komputera z systemem kompatybilnym z
Microsoft Windows 7 lub nowszym.
Dostarczone telefony, modemy i akcesoria będą fabrycznie nowe (wyprodukowane nie
wcześniej niż w 2019 roku), zapakowane w oryginalne opakowania, w pełni sprawne i nie
będą nosić śladów użytkowania, a także posiadać będą prawem przewidziane
certyfikaty i homologacje a także muszą posiadać oznakowanie produktu znakiem CE.
Ponadto modemy i telefony muszą być pozbawione blokady SIMLOCK,
Dostawy będą realizowane na adres Zamawiającego ul. Rakowiecka 4 w Warszawie.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług telefonii komórkowej dla 183 sztuk
aktywowanych numerów telefonicznych w okresie trwania umowy. W tym Wykonawca
zapewni transmisję głosu i danych w sieci GSM, w tym połączenia do sieci komórkowych
i stacjonarnych krajowych, połączenia krajowe i międzynarodowe, roaming, przesyłanie
wiadomości SMS i MMS.
Wykonawca zapewni w ramach abonamentu dostęp do następujących usług:
13.1. naliczanie sekundowe dla połączeń krajowych, z wyłączeniem połączeń
wykonanych na numery skrócone, numery specjalne o podwyższonej płatności
oraz płatne infolinie. Opłaty za wymienione połączenia naliczane będą zgodnie z
cennikiem usług telekomunikacyjnych Wykonawcy. Połączenia z biurem obsługi
klienta Wykonawcy zawarte są w cenie abonamentu;
13.2. połączenia krajowe;
13.3. roaming i połączenia międzynarodowe (w tym transferu danych) co najmniej w
ramach UE/EOG,
13.4. dostęp do Internetu (pakiety transmisji danych);
13.5. połączenie z poczta głosową w ruchu krajowym;
13.6. połączenia multimedialne;
13.7. połączenia tekstowe;
13.8. CLIP;
13.9. CLIR do bramek;
13.10. powiadomienie o stanie konta użytkownika za pomocą wiadomości SMS;
13.11. usługa „LIMIT POŁĄCZEŃ" z opcją informowania użytkownika o przekroczeniu limitu
przesyłu danych np. za pomocą wiadomości SMS.
Pozostałe usługi według aktualnego cennika Wykonawcy obowiązujących klientów
biznesowych, włączone zostaną wyłącznie na uprzednie żądanie Zamawiającego.
Zamawiający nie zezwala na samodzielną aktywację pozostałych usług przez
użytkowników numerów.
Wykonawca w ramach abonamentu dla 70 sztuk numerów internetowych zapewni
usługę
nieograniczonego
dostępu
do
Internetu
w
technologiach
GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/LTE dla minimum 30 GB (w tym 2 GB w UE) miesięcznie
wysyłanych i odebranych danych. Po wyczerpaniu limitów transmisji danych określonych
powyżej, prędkość transmisji danych spadnie do nie mniej niż 1 Mb/s. Przy minimalnej
gwarantowanej przez dostawcę szybkości zależnej od technologii w określonej w
Formularzu oferty, w cenie miesięcznego abonamentu transmisji danych.
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16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.

27.

1) Z zastrzeżeniem pkt 3., usługi świadczone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
ponad pakiety oferowane w ramach abonamentu objęte będą cennikiem
Operatora.
2) Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do umowy aktualny cennik, w tym także
cennik, który będzie obowiązywał w ramach ROAMINGU. Obniżenie cen usług
świadczonych przez Wykonawcę w ramach ROAMINGU skutkuje obniżeniem tych
cen również w stosunku do Zamawiającego, poczynając od pierwszego miesiąca
rozliczeniowego po wejściu w życie nowych niższych cen tych usług.
3) Usługi świadczone przez Wykonawcę na terenie UE/EOG (rozmowy, SMS-y i MMS-y a
także przesył danych) świadczone będą na takich samych zasadach i w ramach
abonamentu dotyczącego świadczenia usług na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Wykonawca zapewni obsługę przez dedykowanego konsultanta (opiekuna
handlowego) w zakresie: zarządzania abonamentami, włączania/wyłączania usług,
blokowania zgubionych/skradzionych kart SIM. Wykonawca zapewni Zamawiającemu
bezpłatną wymianę kart SIM, w przypadku ich utraty, zniszczenia, lub konieczności
wymiany z przyczyn technologicznych.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać w ramach abonamentu miesięczne
szczegółowe wykazy rozmów oraz pozostałych usług świadczonych na rzecz
Zamawiającego (tzw. bilingi). Bilingi w postaci elektronicznej (PDF) będą wysyłane na
podany przez Zamawiającego adres e-mail nie później niż faktura, wystawiona za dany
miesiąc. Faktura wystawiana będzie w formie elektronicznej i papierowej.
Rozliczenie za świadczone usługi będzie realizowane w systemie miesięcznym.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczane na podstawie cen jednostkowych
zawartych w Formularzu cenowym” i zrealizowanych połączeń oraz ilości aktywnych
abonamentów dla usług świadczonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i cen
jednostkowych obowiązującego cennika usług roamingowych Operatora (Wykonawcy)
i zrealizowanych połączeń dla usług zrealizowanych poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie przedkładać Zamawiającemu wraz z fakturą
miesięczne zestawienie, wskazujące listę wystawionych w ramach umowy faktur oraz
podawaną narastająco całkowitą dotychczasową wartość kwot należnych Wykonawcy
z tytułu realizacji zawartej umowy.
Wykonawca zapewni funkcjonowanie Biura Obsługi Klienta przez 24h przez 7 dni w
tygodniu.
Wykonawca zapewni gwarancję producenta sprzętu na zakupione telefony, modemy i
akcesoria na okres i na warunkach nie gorszych niż oferowane przez producenta licząc
od dnia ich dostarczenia (data podpisania Protokołu odbioru) i wraz ze sprzętem
dostarczy karty gwarancyjne.
Wykonawca zobowiązuje się realizować wszystkie usługi zawarte w gwarancji
dostarczonego sprzętu.
Wykonawca zapewni możliwość zgłoszenia usterek całego dostarczonego sprzętu w dni
inne niż ustawowo wolne od pracy w godzinach 8.00 - 17.00.
Odbiór uszkodzonego sprzętu od Zamawiającego (ul. Rakowiecka 4 w Warszawie)
zapewnia Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia usterki
dla dostarczonych aparatów telefonicznych i 4 dni robocze dla pozostałego
dostarczonego sprzętu. Zwrot naprawionego sprzętu także należy do Wykonawcy. Koszty
odbioru uszkodzonego sprzętu od Zamawiającego i koszty zwrotu naprawionego sprzętu
ponosi Wykonawca.
Czas naprawy lub termin wymiany na nowy sprzęt nie może być dłuższy niż 10 dni
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roboczych.
28. Usługi nie wymienione w treści Opisu przedmiotu zamówienia będą taryfikowane
zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych
przedstawionym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.
29. Wykonawca
zapewni
Zamawiającemu
możliwość
rozszerzenia
usług
telekomunikacyjnych w ramach prawa opcji (na warunkach objętych niniejszym Opisem
przedmiotu zamówienia i umową) o maksymalnie 50 kart SIM /kart SIM do transmisji
danych. Zamawiający zastrzega, iż dostawa domawianych w ramach opcji kart musi
zostać każdorazowo zrealizowana w przeciągu 2 dni roboczych od daty złożenia
zamówienia, nie później jednak niż do 20.08.2022 r.

Załączniki:
1) Specyfikacja 1 zawierająca minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące aparatów
telefonicznych typ I,
2) Specyfikacja 2 zawierająca minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące aparatów
telefonicznych typ II,
3) Specyfikacja 3 zawierająca minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące
modemów.
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Załącznik nr 1 do OPZ
Specyfikacja techniczna nr 1
L.p.

PARAMETRY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
GSM / UMTS

Model telefonu komórkowego GSM
w grupie I

1

Wyświetlacz (rozdzielczość w pikselach)

1) 6.1" - 828 x 1792 px
2) 6.1" - 1440 x 3040 px
3) 6.4" - 1080 x 2340 px

2

Aparat fotograficzny – główny
(wielkość matrycy)

1) 12 Mpix
2) 12 Mpix
3) 40 Mpix

3

Pojemność akumulatora

1) Li-Ion 2942 mAh
2) Li-Ion 3400 mAh
3) Li-Ion 4200 mAh

4

Częstotliwość pracy procesora/rodzaj
(Hz)

1) A12 Bionic
2) 2700
3) 2600

5

Wielkość pamięci RAM

1) 3 GB
2) 8 GB
3) 4 GB

6

Wielkość pamięci wewnętrznej.

1) 64 GB
2) 128 GB
3) 128 GB

7

System operacyjny

1) iOS12
2) Android
3) Android

8

Model telefonu komórkowego typu lub
równoważny nie gorszej jakości niż:

1) Apple iPhone XR
2) Samsung Galaxy S10
3) Huawei P30 PRO

UWAGA:
 Wszystkie powyższe parametry wymienione w poz. 1-7 są parametrami minimalnymi
wymaganymi przez Zamawiającego, tzn. że zaoferowany przez Wykonawcę model
telefonu komórkowego może te parametry „przewyższać”.
 Wszystkie modele telefonów komórkowych muszą być fabrycznie nowe, z dostępem do
funkcji i parametrów telefonów określonych w powyższej tabeli, w kompletach
handlowych producenta, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku, muszą posiadać
oznaczenie CE (Conformité Européenne).
 W każdym zestawie (tj. w komplecie handlowym producenta) musi być: instrukcja obsługi
w języku polskim, ładowarka sieciowa, telefon z baterią.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego z trzech zaproponowanych
modeli lub wyboru wszystkich modeli w ustalonych przez siebie ilościach nie
przekraczających łącznie zamawianej ilości sztuk danego typu.
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Załącznik nr 2 do OPZ
Specyfikacja techniczna nr 2
L.p.

PARAMETRY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
GSM / UMTS

Model telefonu komórkowego GSM
w grupie II

1

Wyświetlacz (rozdzielczość w pikselach)

1) 6.2" - 720 x 1520
2) 6.0 "- 720 x 1560
3) 5.0" - 720 x 1280

2

Aparat fotograficzny – główny
(wielkość matrycy)

1) 13 Mpix
2) 13 Mpix
3) 8 Mpix

3

Pojemność akumulatora

1) Li-Ion 3400 mAh
2) Li-Ion 3020 mAh
3) Li-Ion 4000 mAh

4

Częstotliwość pracy procesora/rodzaj
(Hz)

1)1300
2)1600
3) 2000

5

Wielkość pamięci RAM

1) 2 GB
2) 2 GB
3) 2 GB

6

Wielkość pamięci wewnętrznej.

1) 32 GB
2) 32 GB
3) 32 GB

7

System operacyjny

1) Android
2) Android
3) Android

8

Model telefonu
komórkowego typu lub równoważny nie
gorszej jakości niż:

1) Samsung Galaxy A10
2) Huawei Y6 2019
3) Maxcom MS457 Strong

UWAGA:
 Wszystkie powyższe parametry wymienione w poz. 1-7 są parametrami minimalnymi
wymaganymi przez Zamawiającego, tzn. że zaoferowany przez Wykonawcę model
telefonu komórkowego może te parametry „przewyższać”.
 Wszystkie modele telefonów komórkowych muszą być fabrycznie nowe, z dostępem do
funkcji i parametrów telefonów określonych w powyższej tabeli, w kompletach
handlowych producenta, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku, muszą posiadać
oznaczenie CE (Conformité Européenne).
 W każdym zestawie (tj. w komplecie handlowym producenta) musi być: instrukcja obsługi
w języku polskim, ładowarka sieciowa, telefon z baterią.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego z trzech zaproponowanych
modeli lub wyboru wszystkich modeli w ustalonych przez siebie ilościach nie
przekraczających łącznie zamawianej ilości sztuk danego typu.
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Załącznik nr 3 do OPZ
Specyfikacja techniczna nr 3
Modem internetowy
(70 sztuk)

Minimalne parametry

Typ złącza
Przepustowość
Standard bezprzewodowy

USB 2.0
150 Mbps
IEEE 802.11ac
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu ……………………………….. w Warszawie pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą
w Warszawie (adres: 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4), wpisanym do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122099, NIP
525-000-80-40, Regon 000332133,
reprezentowanym przez:
………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „PIG-PIB” lub „Klient”,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
Spółką ………………..…, z siedzibą w ……………………… przy ulicy …………………, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
………………… w ………………….. , ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: ……………., NIP ………………, Regon ………………, kapitał zakładowy
reprezentowaną przez:
…………..…………..……………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Operatorem”,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej)*
panem/panią ………………… adres do doręczeń: ……………….., ul. …………………, działającym/ą
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą
………………….. adres: ……………, ul. ………, NIP:………………., reprezentowanym/ą przez:
………………… (na mocy ………………………..)
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Operatorem”,
(w przypadku spółki cywilnej)*
panem/panią ………………….. adres do doręczeń: ……………….., ul. ………………… działającym/ą
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą
………………….. adres …………………, ul. ………, NIP: ……………., reprezentowanym/ą przez:
………………… (na mocy ……………………..)
panem/panią …………………….. adres do doręczeń: ……………….., ul. …………………
działającym/ą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej pod firmą ………………….. adres …………………, ul. ………, NIP:………………….,
reprezentowanym/ą przez: ………………… (na mocy ………………….)
wspólnikami spółki cywilnej …………………….., adres …………………………, NIP ………………………..
zwanymi w dalszej części umowy łącznie „Wykonawcą” lub „Operatorem”,
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz
dostawa aparatów telefonicznych i modemów (NZP-240-59/2019), zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) – dalej „ustawa
Pzp” – została zawarta umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści:
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§ 1.
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Operatora (Wykonawcę) na rzecz Klienta
(Zamawiającego) usług telekomunikacyjnych - w zakresie ilości oraz rodzaju usług, a nadto
terminów, definicji i warunków określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia," stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, ofercie Operatora (Wykonawcy) z dnia ………..2019r.
stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, a nadto dostawa na rzecz Klienta
(Zamawiającego) sprzętu, określonego co do rodzaju i ilości w Specyfikacjach technicznych nr 1-3
- stanowiących Załącznik nr 2b do niniejszej umowy.
§ 2.
Operator (Wykonawca) zrealizuje przedmiot Umowy zgodnie z poniższymi terminami:
1) dostawa modemów (specyfikacja techniczna Nr 3 – Załącznik nr 2b do Umowy) – nie później
niż 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy; wykonawca dostarczy modemy ze zdjętą
blokadą simlock;
2) dostawa aparatów telefonicznych (specyfikacja techniczna nr 1-2 – Załącznik nr 2b do
Umowy) – nie później niż 5 dni roboczych od daty wyboru przez Zamawiającego modeli
aparatów, Wykonawca dostarczy telefony ze zdjętą blokadą simlock;
3) dostawa aktywnych kart SIM - karty powinny zostać dostarczone maksymalnie na 7 dni
roboczych przed wygaśnięciem aktualnej usługi tj. przed dniem 20.08.2019 r. ;
4) wykonywanie usługi telekomunikacyjnej - przez okres 36 miesięcy liczony od dnia 21.08.2019 r.
do dnia 20.08.2022 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, o
której mowa w § 4 ust. 3, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej;
5) Wykonawca zapewni aktywację 183 kart SIM numerów telefonicznych (w tym 7 bramek) i 70
kart mobilnego Internetu nie później niż od dnia 21.08.2019r.;
6) Wykonawca w ciągu 1 dnia roboczego od podpisania Umowy zobowiązany jest dostarczyć
trzy modele aparatów telefonicznych oferowanych w specyfikacji technicznej Nr 1, 2 a
Zamawiający zobowiązuje się w ciągu 1 dnia roboczego dokonać wyboru jednego modelu w
każdej kategorii i zgłosić ten fakt Wykonawcy na adres e-mail:………………………….
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego z trzech zaproponowanych modeli
lub wyboru wszystkich modeli w ustalonych przez siebie ilościach nie przekraczających łącznie
zamawianej ilości sztuk danego typu.
8) pozostałe usługi według aktualnego cennika Wykonawcy obowiązujących klientów
biznesowych, włączone zostaną wyłącznie na żądanie Zamawiającego.
§ 3.
Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawem opcji może zostać objęte
dodatkowo: maksymalnie 50 kart SIM/kart SIM do transmisji danych. Takie rozszerzenie zakresu
usług telekomunikacyjnych dokonane będzie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej
Umowie. Zamawiający zastrzega, iż dostawa domawianych w ramach opcji kart musi zostać
zrealizowana w przeciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, nie później jednak niż
do 20.08.2022r.

1.

§ 4.
Wynagrodzenie Operatora (Wykonawcy) będzie rozliczane miesięcznie na podstawie:
1) dla połączeń krajowych i zagranicznych objętych abonamentem oraz transferu danych
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2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

(w tym w roamingu) objętego abonamentem – kwoty abonamentu telefonicznego
określonej przez Operatora (Wykonawcę) w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2a do
niniejszej Umowy) ;
2) dla usług przekraczających zaoferowany Zamawiającemu pakiet abonamentowy, w tym
połączeń zagranicznych i transferu danych - cen jednostkowych określonych w aktualnym
cenniku usług i zrealizowanych w danym miesiącu połączeń/transferu danych lub
świadczonych usług dodatkowych (cennik usług Wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do
Umowy).
Wynagrodzenie Operatora (Wykonawcy) za dostawę i sprzedaż aparatów telefonicznych
oraz modemów zostanie wypłacone jednorazowo po dokonaniu odbiorów jakościowych i
podpisaniu przez Zamawiającego Protokołów Odbioru Jakościowego zgodnie z § 5 ust. 1
Umowy,
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w okresie 36 miesięcy (wliczając w to
cenę sprzedaży aparatów telefonicznych i modemów) nie może przekroczyć wartości
określonej przez kwotę brutto, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia tj.
……….. zł.
Do cen jednostkowych netto określonych w Załączniku nr 2a, Wykonawca doliczał będzie
podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.
Operator (Wykonawca) wystawi i doręczy Klientowi (Zamawiającemu) co miesiąc fakturę
VAT (w formie elektronicznej i papierowej), z terminem płatności 14 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, jak również udostępni Klientowi
(Zamawiającemu) szczegółowy biling z połączeń (w tym transferu danych) w danym
miesiącu w formie elektronicznej, który będzie wysłany na następujący adres e-mail
Zamawiającego …………………………………. (zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku
nr 1 do Umowy „Opisie przedmiotu zamówienia"). Ponadto do każdej faktury miesięcznej
Wykonawca zobowiązuje się dołączać zestawienie zaawansowania wykorzystania kwoty
brutto, o której mowa w ust. 3, obejmujące: zestawienie wszystkich wystawionych
Zamawiającemu faktur i podawaną narastająco kwotę należności Wykonawcy z tytułu
realizacji Umowy (obejmującą cenę sprzedaży aparatów telefonicznych i modemów).
Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie odrębnej faktury obejmującej sprzedaż
aparatów telefonicznych oraz modemów.
Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
Operator (Wykonawca) nie może bez zgody Klienta (Zamawiającego) dokonać przelewu
wierzytelności, praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
§ 5. Odbiór przedmiotu Umowy

1. Za daty dostarczenia aparatów telefonicznych oraz modemów, wskazanych w §2 pkt. 1 i 2
Umowy i przejścia na Zamawiającego ryzyka i prawa własności, Strony zgodnie przyjmują dzień
podpisania Protokołów Odbioru Jakościowego bez zastrzeżeń.
2. Do podpisywania protokołów odbioru jakościowego wyznacza się:
1)
ze strony Zamawiającego:
………………………………., e-mail: ……………………………….., tel. ………………,
Lub
…………………………., e-mail: ……………………………………..., tel. ………………,
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2)
ze strony Wykonawcy: ……………………, e-mail: …………………… tel. …………………
3. Bez podpisów ww. osób upoważnionych do dokonania czynności odbioru, czynność odbioru
jest bezskuteczna i nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
4. Zmiana przedstawicieli Stron wskazanych w ust. 2 może być dokonana w formie pisemnej i nie
wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich informacji
mogących mieć wpływ na realizację Umowy. Wykonawca niezwłocznie udzieli odpowiedzi w
formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące dostawy Przedmiotu
Umowy, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia uwag.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

1.

§ 6.
Wykonawca dostarczy gwarancję producenta sprzętu na zakupione telefony, modemy na
okres wskazany przez producenta. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy karty
gwarancyjne.
Wykonawca zobowiązuje się realizować wszystkie usługi objęte gwarancją udzieloną na
dostarczony sprzęt.
Wykonawca zapewni możliwość zgłoszenia usterek całego dostarczonego sprzętu w dni
robocze w godzinach 8.00-17.00.
Odbiór uszkodzonego sprzętu od Zamawiającego (ul. Rakowiecka 4 w Warszawie) zapewnia
Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia usterki dla
dostarczonych aparatów telefonicznych i 4 dni robocze dla modemów. Zwrot
naprawionego sprzętu należy do Wykonawcy. Koszty odbioru uszkodzonego sprzętu od
Zamawiającego i koszty zwrotu naprawionego sprzętu ponosi Wykonawca wyłącznie w
przypadku, gdy uszkodzenie i usterki podlegają gwarancji producenta telefonów i
modemów.
Czas naprawy lub termin wymiany na nowy sprzęt nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych.
Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wady jawne i ukryte, wady fizyczne przedmiotu
Umowy stwierdzone w okresie gwarancji na zasadach określonych w warunkach gwarancji
oraz obowiązujących przepisach, chyba, że niniejsza Umowa stanowi inaczej.
§ 7.
Klientowi (Zamawiającemu) należna będzie od Operatora (Wykonawcy) kara umowna
określona poniżej z tytułu:
1) Niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, innego niż określone w lit. b – d
poniżej – Operator (Wykonawca) zapłaci Klientowi (Zamawiającemu) karę umowną w
wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy za okres rozliczeniowy
poprzedzający naliczenie kary;
2) Operator (Wykonawca) zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości
Umowy (brutto) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu fabrycznie nowych telefonów wraz z
kartą SIM (lub tylko kart SIM);
3) Operator (Wykonawca) zapłaci Klientowi (Zamawiającemu) karę umowną w wysokości
0,5% wartości netto faktury za okres rozliczeniowy poprzedzający naliczenie kary za każdy
dzień zwłoki w przypadku gdy Operator (Wykonawca) przekroczy 30 dniowy termin
naprawy lub wymiany dostarczonego w ramach Umowy sprzętu;
4) nieprzedłożenia miesięcznego zestawienia zaawansowania wykorzystania kwoty brutto, o
którym mowa w § 4 ust. 5 – Operator (Wykonawca) zapłaci Klientowi (Zamawiającemu)
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1.
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1.

karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto faktury za okres rozliczeniowy
poprzedzający naliczenie kary za każdy dzień zwłoki;
5) Operator (Wykonawca) zapłaci Klientowi (Zamawiającemu) karę umowną w wysokości
10% kwoty brutto, określonej w § 4 ust. 3 w przypadku odstąpienia od umowy (jej
rozwiązania) – przez Zamawiającego lub Wykonawcę – z przyczyn leżących po stronie
Operatora (Wykonawcy).
Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, jeżeli
wysokość szkody przekroczy kwotę naliczonych kar umownych.
Naliczenie przez Zamawiającego kar umownych zostanie poprzedzone przeprowadzeniem
stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy
niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu Umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek
naliczenia kary umownej.
Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji Umowy będą prowadzone na
zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
24.02.2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U z 2014 r., poz. 284) Tryb
postępowania reklamacyjnego określa Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych
stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy.
Stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci odstąpienia od Umowy
oraz kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub
kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (np. siła
wyższa, przypadek, czy bezprawne działania osób trzecich).
§ 8.
Strony wyznaczają do kontaktów związanych z realizacją Umowy następujące osoby:
1) po stronie Zamawiającego - …….…………….., tel…………………..,e-mail……………….
2) po stronie Wykonawcy -………………….……., tel. ................... …,e-mail ...................................
Osoba, wskazana przez Wykonawcę w ust. 1 lit b, jest jednocześnie opiekunem handlowym
Klienta (Zamawiającego), który ma zapewnić bieżącą obsługę.
Wykonawca zapewni funkcjonowanie Biura Obsługi Klienta przez 24h przez 7 dni w tygodniu.
Wykonawca zapewni obsługę przez dedykowanego konsultanta w zakresie: zarządzanie
abonamentami, włączanie/wyłączanie usług, blokowanie zgubionych/skradzionych kart
SIM, stan wykorzystania kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 3.
§ 9.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej
Umowy w szczególności w stosunku do treści przedłożonej oferty i warunków określonych w
umowie w następującym zakresie:
1) zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu Umowy;
2) zmiany opisanej w § 3 niniejszej Umowy;
3) zmiany cen jednostkowych brutto, o których mowa w załączniku nr 2 do Umowy,
a) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
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c. stawki podatku VAT, która na dzień złożenia oferty wynosi ….% (zgodnie z ofertą
Wykonawcy) wskazanej w załączniku do Umowy, w przypadku zmiany przepisów,
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych,
e. innych zmian, gdy konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmiany
przepisów,
-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Ciężar dowodu okoliczności, o których mowa w ust. 3 lit. b spoczywa na Wykonawcy.
Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych
po dacie zawarcia aneksu do Umowy.
Dopuszcza się nadto:
1) możliwość zmiany terminu realizacji jeżeli Wykonawca zgłosi w formie pisemnej
przeszkodę w realizacji zadania zawinioną przez Zamawiającego,
2) zmianę wysokości naliczonych Wykonawcy kar umownych, jeżeli zobowiązanie
Wykonawcy zostało wykonane, a Zamawiający nie poniósł szkody.
Zmiany, o których mowa powyżej mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza aktualizację danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy,
zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp., w formie pisemnych
zawiadomień, przesłanych na adresy wskazane w komparycji Umowy- bez konieczności
sporządzania Aneksu.
§ 10.
Umowa wygasa z upływem terminu na jaki została zawarta lub w przypadku wyczerpania
środków przeznaczonych na jej finansowanie, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi
wcześniej.
Wraz z wygaśnięciem Umowy Operator (Wykonawca) zaprzestaje natychmiastowo
świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Klienta (Zamawiającego), w szczególności
nie będą realizowane ani połączenia wychodzące, ani przychodzące.
Warunki rozwiązania Umowy określa Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, z
zastrzeżeniem dodatkowym wygaśnięcia Umowy po przekroczeniu limitu Wynagrodzenia
Operatora (Wykonawcy) określonego w § 4 ust. 3 Umowy. W przypadku wyczerpania kwoty
przeznaczonej na realizację niniejszej Umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie
pisemnej (list polecony) przesłanej na adres Wykonawcy i dodatkowo pismo w formie
elektronicznej na skrzynkę pocztowa opiekuna handlowego (§ 7 ust. 1 lit. b).
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Klient (Zamawiający) może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tej sytuacji Operator (Wykonawca)
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
Zamawiającemu przysługuje ponadto, w terminie do 20.08.2022 r. prawo jednostronnego
natychmiastowego odstąpienia od Umowy i naliczenia kar umownych w przypadku
wystąpienia jednej z niżej wymienionych przesłanek:
1) w przypadku niedotrzymywania przez Wykonawcę terminów określonych w § 2 Umowy,
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2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn,
albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
3) gdy Wykonawca – choćby faktycznie – zaprzestał prowadzenia działalności.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§ 11. Dane osobowe
Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę
Umowy danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora
danych osobowych w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz dochodzenia wynikających z
niej ewentualnych roszczeń z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej RODO,
jak również na podstawie innych obowiązujących przepisów mających zastosowanie do
ochrony danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zamawiający:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), ul. Rakowiecka 4,
00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl.
Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w
sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:
dane.osobowe@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.
Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane w celu
zawarcia i realizacji niniejszej Umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit a lub lit. b RODO), jak również w
celach archiwalnych wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i
przechowania danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawarciem i realizacją Umowy
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku Wykonawcy będącego osobą
fizyczną przetwarzanie danych w zakresie miejsca zamieszkania, serii i numeru dokumentu
tożsamości oraz daty urodzenia odbywa się na podstawie zgody (podstawa prawna art. 6 ust.
1 lit. a RODO).
Odbiorcami danych osobowych udostępnionych Zamawiającemu przez Wykonawcę mogą
być podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe,
archiwizacyjne, jak również inne podmioty, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów
prawa.
Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane przez
czas trwania Umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem
zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w
przypadkach nakazanych prawem.
Osoby, który dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu, posiadają na zasadach
określonych w RODO prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo
sprzeciwu, prawo do usunięcia i przenoszenia danych osobowych, jak również prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W odniesieniu do udostępnionych Zamawiającemu danych osobowych nie będą
podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
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8.

9.

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
niniejszej Umowy, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego wyłącznie w
celach związanych z realizacją tej Umowy i na zasadach określonych powyżej.
W przypadku, gdyby w trakcie wykonania Umowy powstała konieczność powierzenia danych
osobowych drugiej stronie Umowy, Strony określą odrębnie zasady ich powierzenia.
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo telekomunikacyjne, wraz z wydanymi do nich aktami wykonawczymi oraz
postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy, w zakresie
w jakim nie są sprzeczne z treścią dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz Umowy. Regulamin określa w szczególności:
1) zakres świadczonych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, że wskazaniem
elementów składających się na opłatę abonamentowa;
2) zakres obsługi serwisowej;
3) sposób i termin rozwiązania Umowy;
4) zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty;
5) sposób uzyskiwania informacji o aktualnym Cenniku oraz kosztach usług serwisowych.

1.
2.

§ 13.
Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie.
W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
siedziby Klienta (Zamawiającego).

1.
2.
3.

§ 14.
Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Strony.
Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
Niniejsza Umowa została zawarta w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający:

Wykonawca:

……………..………….

……………………………..

Załączniki do umowy:
1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1
2. Oferta Wykonawcy - Załącznik nr 2
2a. Formularz cenowy Wykonawcy - Załącznik nr 2a
2b. Specyfikacje techniczne nr 1-3
3. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej - Załącznik nr 3,
4. Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych - Załącznik nr 4

*niepotrzebne skreślić/wypełnić
**Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na wzorze wybranego Wykonawcy
uwzględniającym wszystkie zapisy Istotnych postanowień umowy.
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Załącznikiem do umowy będzie Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych wybranego Wykonawcy
w zakresie, w jakim nie będzie on sprzeczny z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym
istotnymi postanowieniami umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych dla
poszczególnych kart SIM na obowiązującym formularzu Wykonawcy. Postanowienia Umów o Świadczenie
Usług Telekomunikacyjnych nie mogą być sprzeczne z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Dane Wykonawcy / Wykonawców
występujących wspólnie
Adres Wykonawcy: kod, miejscowość
ulica, nr lokalu
Nr telefonu:
E-mail:
REGON:
NIP:
Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy
00-975 Warszawa
ul. Rakowiecka 4
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym (sygn. postępowania: NZP-240-59/2019)
na:
Świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów
telefonicznych i modemów
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)
I. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia za cenę:
cena netto……………..…PLN
kwota podatku VAT (23%)……………..…PLN
cena brutto……………..…PLN
(słownie brutto:...............................................................................................................................).
-zgodnie z cenami określonymi w zał. nr 1 do Oferty (zał. nr 3a do SIWZ)
Cena określona powyżej nie stanowi wartości umowy a służy jedynie do porównania
złożonych ofert.
II. Oświadczamy, że:
1) Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminach określonych w pkt. 4 SIWZ.
2) Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia
i z postanowieniami umowy, ze zmianami i wyjaśnieniami treści SIWZ oraz że wykonamy
zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego,
dokładając najwyższej staranności.
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3) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.,) wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4) Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Akceptujemy wskazany
w SIWZ termin związania ofertą, w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
5) Informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą
być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli dotyczy).
(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).
6) Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty
dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art.
297 k.k.).
7) Jesteśmy/nie
jesteśmy
mikroprzedsiębiorstwem
bądź
małym
lub
średnim
przedsiębiorstwem1.
8) zamówienie wykonamy samodzielnie*/ Część zamówienia (określić zakres przewidywany
do powierzenia podwykonawcom)……………………………………………………… zamierzamy
powierzyć podwykonawcom*.
Firma, adres podwykonawcy

Zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy

*niepotrzebne skreślić
9) Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp:
Nazwa oświadczenia lub
dokumentu

Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne
jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ/numer i
nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

10) Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na:

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw:

1

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2
milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób
i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
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Imię i nazwisko
Instytucja
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail

11) Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami do
niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:
1) Załącznik nr 3A do SIWZ
2) Załącznik nr 3B do SIWZ
3) ……………………………
4) ……………………………
5) ……………………………
*odpowiednio skreślić albo wypełnić

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych)
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Miejscowość
i data

Załącznik nr 3A do SIWZ
.................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Formularz cenowy
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy)
Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z nw. cenami:
Lp.
1
1
2
3
4

Przedmiot zamówienia
2
Cena miesięcznego
abonamentu
Cena telefonu
komórkowego Grupa I
Cena telefonu
komórkowego Grupa II
Cena modemu

Cena
jednostkowa
netto (zł)
3

Ilość

Cena netto (zł)

Wartość VAT (zł)

Cena brutto (zł)

4

5=3*4

6

7=5+6

303*
12
108
70
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5

Cena razem

*w tym: ilość gwarantowana = 253, ilość opcjonalna = 50.
W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego podatku zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
Wykonawca określi ceny netto. Stosowne oświadczenie, zgodnie z pkt. 16.3 SIWZ Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.
W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego podatku zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Cenę
Razem brutto należy przenieść do Formularza „Oferta”.
Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie rozliczania zawartej umowy będzie wyliczane na podstawie cen jednostkowych zawartych w tabeli powyżej i
obowiązującego cennika usług roamingowych Operatora (Wykonawcy) i zrealizowanych połączeń dla usług zrealizowanych poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych)
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Miejscowość i
data

Załącznik nr 3B do SIWZ
.................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy)
Oferujemy przedmiot zamówienia, o nw. parametrach:
Specyfikacja techniczna nr 1
L.p.

PARAMETRY TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH GSM / UMTS

Model telefonu komórkowego GSM
w grupie I – parametry minimalne

1

Wyświetlacz (rozdzielczość w pikselach)

1) 6.1" - 828 x 1792 px
2) 6.1" - 1440 x 3040 px
3) 6.4" - 1080 x 2340 px

2

Aparat fotograficzny – główny
(wielkość matrycy)

1) 12 Mpix
2) 12 Mpix
3) 40 Mpix
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Parametry oferowane
1) ……………………………………
2) ……………………………………
3) ……………………………………
1) ……………………………………
2) ……………………………………
3) ……………………………………

3

Pojemność akumulatora

1) Li-Ion 2942 mAh
2) Li-Ion 3400 mAh
3) Li-Ion 4200 mAh

1) ……………………………………
2) ……………………………………
3) ……………………………………

4

Częstotliwość pracy procesora/rodzaj
(Hz)

1) A12 Bionic
2) 2700
3) 2600

1) ……………………………………
2) ……………………………………
3) ……………………………………

Wielkość pamięci RAM

1) 3 GB
2) 8 GB
3) 4 GB

1) ……………………………………
2) ……………………………………
3) ……………………………………

Wielkość pamięci wewnętrznej.

1) 64 GB
2) 128 GB
3) 128 GB

1) ……………………………………
2) ……………………………………
3) ……………………………………

7

System operacyjny

1) iOS12
2) Android
3) Android

1) ……………………………………
2) ……………………………………
3) ……………………………………

8

Nazwa, typ, producent
proponowanego telefonu
komórkowego (Model telefonu
komórkowego typu lub równoważny
nie gorszej jakości niż):

1) Apple iPhone XR
2) Samsung Galaxy S10
3) Huawei P30 PRO

1) ……………………………………
2) ……………………………………
3) ……………………………………

5

6
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Specyfikacja techniczna nr 2
L.p.

PARAMETRY TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH GSM / UMTS

Model telefonu komórkowego GSM
w grupie II – parametry minimalne

1

Wyświetlacz (rozdzielczość w pikselach)

1) 6.2" - 720 x 1520
2) 6.0 "- 720 x 1560
3) 5.0" - 720 x 1280

1) ……………………………………
2) ……………………………………
3) ……………………………………

2

Aparat fotograficzny – główny
(wielkość matrycy)

1) 13 Mpix
2) 13 Mpix
3) 8 Mpix

1) ……………………………………
2) ……………………………………
3) ……………………………………

3

Pojemność akumulatora

1) Li-Ion 3400 mAh
2) Li-Ion 3020 mAh
3) Li-Ion 4000 mAh

1) ……………………………………
2) ……………………………………
3) ……………………………………

4

Częstotliwość pracy procesora/rodzaj
(Hz)

1) 1300
2)1600
3) 2000

1) ……………………………………
2) ……………………………………
3) ……………………………………

5

Wielkość pamięci RAM

1) 2 GB
2) 2 GB
3) 2 GB

1) ……………………………………
2) ……………………………………
3) ……………………………………

6

Wielkość pamięci wewnętrznej.

1) 32 GB
2) 32 GB
3) 32 GB

1) ……………………………………
2) ……………………………………
3) ……………………………………

7

System operacyjny

1) Android
2) Android
3) Android

1) ……………………………………
2) ……………………………………
3) ……………………………………
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Parametry oferowane

8

Nazwa, typ, producent
proponowanego telefonu
komórkowego (Model telefonu
komórkowego typu lub równoważny nie
gorszej jakości niż):

1) Samsung Galaxy A10
2) Huawei Y6 2019
3) Maxcom MS457 Strong

1) ……………………………………
2) ……………………………………
3) ……………………………………

Specyfikacja techniczna nr 3
Modem internetowy
(70 sztuk)

Minimalne parametry

Parametry oferowane

Typ złącza

USB 2.0

………………………………………………

Przepustowość

150 Mbps

………………………………………………

Standard bezprzewodowy

IEEE 802.11ac

………………………………………………

Nazwa, typ, producent proponowanego modemu

Lp.

………………………………………………

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych)
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Miejscowość i
data

Załącznik nr 4 do SIWZ
I. OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na:
Świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawę
aparatów telefonicznych i modemów
1)* nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz.1986 ze zm., dalej „ustawa Pzp”).

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

Miejscowość i
data:

2)* zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjęliśmy następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………….…………
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych):

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie.
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się

o

udzielenie

Miejscowość i
data:

zamówienia

