
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI   
KONKURSU OFERT

na świadczenie usług telefonii komórkowej z dostawą fabrycznie nowych telefonów
komórkowych i tabletów oraz przeniesieniem dotychczasowych numerów.
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Zatwierdzam:

Świętochłowice,  dnia  15.02.2018 r.

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 34 520 000,00



Rozdział I . Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: 

Świadczenie usług telefonii komórkowej z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych i
tabletów oraz przeniesieniem dotychczasowych numerów.

Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami:

30213200-7 Komputer tablet
32250000-0 Telefony komórkowe
64212000-5 Usługi telefonii komórkowej

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Świadczenie usług telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji danych - 41 użytkowników

komórkowych aparatów telefonicznych z kartami SIM oraz 3 użytkowników kart SIM wykorzy-
stywanych w tabletach do nawiązywania połączeń z internetem.

b) Jednorazowa dostawa 5 komórkowych aparatów telefonicznych.
c) Jednorazowa dostawa 1 tabletu mogącego wykorzystywać kartę SIM do nawiązywania połączeń z

internetem.
a) W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu

2 typy aparatów telefonicznych – wykaz aparatów w Załączniku nr 1.
b) Zamawiający wymaga dostarczenia telefonów komórkowych fabrycznie nowych, posiadających wy-

magane prawem certyfikaty i homologacje.
c) Bezkosztowa dla Zamawiającego aktywacja kart SIM w trakcie trwania umowy.

d) Aparaty telefoniczne i tablety muszą być objęte gwarancją: dla terminali wyniesie min. 24 miesiące,
dla akcesoriów 12 miesięcy, dla baterii 6 miesięcy, a dla nośników pamięci 90 dni, z wyłączeniem
produktów marki Apple, dla których firma Apple udziela 12 miesięcznej gwarancji na terenie Polski.
Wykonawca zagwarantuje w ramach umowy pełna obsługę serwisową aparatów telefonicznych i ta-
bletów lub w razie potrzeby wymianę na nowe (odbiór uszkodzonego urządzenia z siedziby Zama-
wiającego, zapewnienie urządzenia zastępczego oraz dostarczenie urządzenia po naprawie bezpo-
średnio do siedziby Zamawiającego).

e) Wykonawca musi przejąć do własnej sieci i na własny koszt dotychczasowe numery abonenckie Za-
mawiającego w ilości 41, obecnie działających w sieci ORANGE oraz 3 karty wykorzystywane w
tabletach do dostępu do internetu działające w sieci ORANGE. Wykaz numerów przeznaczonych do
zachowania zawiera załącznik nr 3 do umowy.

f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość domówienia dodatkowych numerów telefonicznych w abo-
namencie wraz z aparatem telefonicznym oraz tabletów wraz z wbudowanym internetem z zastrze-
żeniem, że dodatkowe karty SIM Wykonawca dostarczy na warunkach zgodnie z zaproponowanymi
w formularzu ofertowym stawkami, zaś cena aparatu ustalana będzie w momencie realizacji takiego
zamówienia w oparciu o czas pozostały do zakończenia umowy głównej.

g) Zamawiający wymaga świadczenia zasięgu sieci telefonii komórkowej w sposób ciągły na obszarze
nie mniejszym niż 90% terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej a także poza jej
granicami – w ramach bezpłatnie aktywowanej usługi tzw. roamingu.



h) Wykonawca udostępni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego możliwość dostępu do bi-
lingów wszystkich numerów telefonów komórkowych będących przedmiotem niniejszego postępo-
wania.

i) Usługi niewymienione przez Zamawiającego oraz nieznane w chwili zawierania umowy rozliczane
będą zgodnie z najtańszymi obowiązującymi cennikami operatora dla promocji biznesowych, które
zostaną dołączone do Regulaminu świadczenia usług telefonicznych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi: 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania

Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest  w trybie konkursu ofert,  zgodnie
z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
2017  r.,  poz.  1579  t.j.  z  późn.  zm.).  Szacunkowa  wartość  przedmiotu  zamówienia  nie  przekracza
wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Rozdział IV. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
przystępując do niniejszego postępowania winien złożyć następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy
b) wykaz  wykonanych/wykonywanych  minimum  3  dostaw/usług  (rozumianych  jako  wykonanie

umowy  w  całości  lub  części)  odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością  przedmiotowi
zamówienia tj. świadczeniu usług telefonii komórkowej z dostawą fabrycznie nowych telefonów
komórkowych i tabletów, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu,  dat wykonania i  odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające,  że dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

c) w  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  wyroby  odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez
Zamawiającego,  do  oferty  należy  dołączyć  ważne  dokumenty  rejestracyjne  dla  przedmiotu
zamówienia  tj:  przedłożyć  do  oferty  kserokopię  dokumentu  uprawniającego  do  używania  i
obrotu zaoferowanymi wyrobami, tj: 

 Deklarację zgodności producenta, 

 Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną; 
3. W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  Wykonawcy  Zamawiający

wymaga przedłożenia  aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada - zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 składa dokument lub dokumenty, wy-
stawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być wysta-
wione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.



Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem
zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. 

5. Pełnomocnictwo  do  podpisania  i  złożenia  oferty,  jeżeli  osoba  podpisana  nie  jest  wymieniona
w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w
formie kopii potwierdzonej notarialnie.            

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświad-
czonym przez Wykonawcę.
Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić wąt-
pliwości co do jej prawdziwości.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Rozdział V. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustana-

wiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo repre-
zentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w
pkt 1.

4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, Za-
mawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regu-
lującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział VI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych „Szczegółowych Warunkach Konkursu
Ofert”.

2. Ofertę należy przygotować na formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszych „Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert”.

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej  kopercie w terminie  do 23.02.2018 r. godz. 10.00. Adres do
dostarczenia oferty:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pok. nr 19
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice 

Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Świadczenie usług telefonii komórkowej z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych
i tabletów oraz przeniesieniem dotychczasowych numerów.

nr sprawy 4/ZA/18”



Konsekwencje  złożenia  oferty  niezgodnie  z  w/w  opisem  (np.  potraktowanie  oferty  jako  zwykłej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Załączniku nr
1 (Formularz ofertowy) do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert ponosi Wykonawca.

Rozdział VII. Związanie ofertą

Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Rozdział VI   Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

kryterium – cena 100%

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę :

cena najniższa w ofertach / cena badanej oferty * 100

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
- jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert,
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą.

1.  Zamawiający  dopuszcza  porozumiewanie  się  z  Wykonawcami  oprócz  formy pisemnej  również
formę elektroniczną: zaopatrzenie@zoz.net.pl

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w zakresie procedury postępowania:
Jacek Drażyk, fax.: 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
- w zakresie przedmiotu zamówienia:

     Stefania Korzeczek, fax. 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert:
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
2. Wzór umowy – Załącznik nr 2,
3. Wykaz numerów wraz z określeniem wymogów Zamawiającego dla usługi przesyłu danych – 

załącznik nr 3,
4. Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw – Załącznik nr 4.

mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl
mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl
mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl


Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

nazwa:

siedziba:

nr telefonu/faksu:

adres e-mail:

nr NIP:

nr REGON:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych wraz z świadczeniem usług telefonii komórkowej i prze-
niesieniem dotychczasowych numerów.

Lp. Rodzaj świadczenia
Cena jednostkowa

netto[zł]
VAT[%]

Cena jednostkowa
brutto[zł]

Ilość
sztuk

Wartość całkowita
netto[zł]* dla 24

miesięcy

Wartość całkowita
brutto[zł]** dla 24

miesięcy

1
Nielimitowane rozmowy i smsy do 
wszystkich sieci

44

2
Pakiet dostępu do Internetu wielkości 
minimum 10 GB miesięcznie dla 
aparatów telefonicznych

5

3
Pakiet dostępu do Internetu wielkości 
minimum 10 GB miesięcznie dla 
tabletów

3

4 Cena za telefon komórkowy 1 3

5 Cena za telefon komórkowy 2 2

6 Cena za tablet 1
* Wartość całkowita netto = cena jednostkowa netto * ilość sztuk * 24
** Wartość całkowita brutto = cena jednostkowa brutto * ilość sztuk * 24 RAZEM



FORMULARZ SPRZĘTOWY

Lp. Nazwa sprzętu
Ilość
sztuk

Producent Model

1.
Telefon

komórkowy 1
3 Apple iPhone 8 64 GB

2.
Telefon

komórkowy 2
2 HUAWEI MATE 10 lite Dual Sim

3. Tablet z etui 1 Apple Ipad 10 PRO 64GB (10 cali)

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że zawarty w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, w tym dotyczące: posiada-
nia uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania
wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji
ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia: ............................................................................. złotych netto 
słownie:.............................................................................................................................................

Ogółem wartość zamówienia: …………………………......................................... złotych brutto

słownie:.............................................................................................................................................

Termin płatności faktur 30 dni od daty otrzymania faktury.

..……………………………..........…..
      (miejscowość i data)

   (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik Nr 2

WZÓR UMOWY

zawarta dnia: ………….2018  r. w Świętochłowicach pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38  41-605 Świętochłowice
NIP: 627 16 69 770  REGON: 000311450

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu  Dariusza Skłodowskiego
Wiceprezesa Zarządu Ilonę Tkocz-Furman

zwaną dalej Zamawiającym

a

………………………………..

reprezentowaną przez:

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

zwaną dalej Wykonawcą

§1

Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm.), zgodnie z  ofertą z dnia ………………2018 r.
i formularzem ofertowym stanowiącymi odpowiednio  załączniki nr 1 i 2  do niniejszej umowy, na
następujący przedmiot umowy: świadczenie usług telefonii komórkowej, z dostawą fabrycznie nowych
telefonów komórkowych i  tabletów zwanych dalej  sprzętem oraz  przeniesieniem dotychczasowych
numerów.

§2

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, powinien być dostarczony do Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach sp. z o.o. mieszczącym się przy ul. Chorzowskiej 38 w Świętochłowicach.

2. Czas trwania umowy – 24 miesiące od daty zawarcia, tj. od dnia …......... 2018 r.  do dnia  ...….........
2020 r.

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, dostarczony będzie w ciągu ….. dni od daty podpisania
niniejszej umowy.

4. Koszty transportu przedmiotu umowy do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
mieszczącym się  przy  ul. Chorzowskiej  38  w  Świętochłowicach  ponosi  Wykonawca  –  dostawa
transportem Wykonawcy.

5. W dniu podpisania niniejszej umowy Zamawiający wypowie dotychczasową umowę o świadczenie
usług telefonii komórkowej z poprzednim operatorem. Okres świadczenia usług telefonii komórko-
wej z Wykonawcą rozpocznie się w dniu wygaśnięcia umowy z poprzednim operatorem.

6. Wykonawca musi przejąć do własnej sieci i na własny koszt, dotychczasowe numery abonenckie Za-
mawiającego w ilości 41 sztuk, obecnie działających w sieci ORANGE oraz trzy karty wykorzysty-
wane w tabletach do dostępu do internetu działające w sieci ORANGE.



7. Strony ustalają następujące osoby do kontaktu:
- ze strony Wykonawcy: ………………………….., tel.: ……………………….
- ze strony Zamawiającego: ………………………., tel.: ……………………….

§3

1. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi ......................netto / słownie: ................,   
brutto.................../słownie............................ w tym: 
1) Łączna wartość usług telefonii komórkowej w okresie obowiązywania umowy nie może prze-

kroczyć  kwoty ……………… zł  brutto  (słownie:  …………………);  ……………..  zł  netto
(słownie: ……………………………) zgodnie z wyszczególnieniem w ofercie Wykonawcy.

2) Miesięczna  wartość  usług  telefonii  komórkowej  w  okresie  obowiązywania  umowy  wy-
nosi………………  zł  brutto  (słownie:  …………………);  ……………..  zł  netto  (słownie:
……………………………) zgodnie z wyszczególnieniem w ofercie Wykonawcy.

3) Wartość sprzętu (telefony i tablety wraz z kartami SIM) wynosi ……………… zł brutto (słow-
nie: …………………); …………….. zł netto (słownie: ……………………………) zgodnie z
wyszczególnieniem w ofercie Wykonawcy.

2. Rozliczenie za dostarczony sprzęt odbędzie się odbywać na podstawie prawidłowo wystawionej fak-
tury VAT, do której integralnym załącznikiem będzie protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu przekaza-
nego Zamawiającemu przez Wykonawcę, wraz z dokumentami, o których mowa w §4 ust. 1.

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę sprzętu przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do doręczania faktury na co najmniej 14 dni
przed określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wska-
zany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. Za dzień zapłaty uwa-
ża się dzień wpłynięcia środków na konto Wykonawcy.

4. Rozliczenia za usługi telefonii komórkowej (połączenia, wiadomości SMS, wiadomości MMS, po-
bieranie danych, inne) odbywać się będą na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT za
dany okres rozliczeniowy (miesięczny) zgodnie ze złożoną ofertą, o której mowa w §1.

5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za świadczenie usług telefonii komórko-
wej na konto Wykonawcy w terminie .......... dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do doręczania faktury na
co najmniej ........ dni przed określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu,
termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia.
Za dzień zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków na konto Wykonawcy.

6. Usługi niewymienione przez Zamawiającego oraz nieznane w chwili zawierania umowy, a udostęp-
nione Zamawiającemu na jego wniosek rozliczane według najniższych cen obowiązujących w  da-
nym okresie rozliczeniowym według cennika operatora dla promocji biznesowych.

7. Faktury wymienione w ust. 3,5 oraz 6 zostaną wystawione w języku polskim przez Wykonawcę oraz
zawierać muszą numer umowy, do której zostaną wystawione.

8. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują wyłącznie ustawowe odsetki za opóź-
nienie w płatności.

§4

1. Dostarczony  sprzęt  musi  posiadać  ważną  gwarancję  producenta.  Wykonawca  udziela
Zamawiającemu pisemnej gwarancji na sprzęt na okres min. 24 miesięcy. Okres rękojmi wynosi 24
miesiące.

2. W ramach  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  naprawić  lub  wymienić  na  wolny  od  wad
zgłoszony sprzęt w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony Umowy, nie dłuższym niż 3 dni
robocze od daty wezwania drogą telefoniczną na nr ……………................ . Czas gwarancji biegnie
na nowo od daty wykonanej naprawy lub wymiany sprzętu w ramach gwarancji. 



3. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wady jawne i ukryte, wady fizyczne sprzętu stwierdzone
w  okresie  gwarancji  na  zasadach  określonych  obowiązującymi  przepisami,  chyba  że  niniejsza
umowa stanowi inaczej.

4. Zamawiający ma prawo dodatkowo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych sprzętu w
terminie do 21 dni od jego otrzymania.

5. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej, Wykonawca zobowiązuje się do odebrania/zwrotu
sprzętu  na  swój  koszt  od  i  do  Zamawiającego  będącego  przedmiotem reklamacji,  w celu  jego
wymiany na wolny od wad lub inny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. 

6. W przypadku zgłoszenia reklamacji ilościowej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć brakującą
część zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zamówienia.

7. W przypadku konieczności naprawy wadliwego sprzętu zarówno w ramach reklamacji jakościowej
jak i w ramach gwarancji Zamawiający dopuszcza inny niż wskazany w ust.2 termin naprawy pod
warunkiem dostarczenia sprzętu zastępczego o minimum tych samych parametrach na czas naprawy.
Dostarczenie  sprzętu  zastępczego  musi  nastąpić  do  max.  24  godzin  od  momentu  zgłoszenia
reklamacji.

8. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  i  osób  trzecich  za  wszystkie
konsekwencje wynikające z  tytułu wprowadzania do obrotu towaru nie spełniającego wymogów
określonych obowiązującymi przepisami i normami oraz wadliwego w tym za sprawne działanie
przedmiotu umowy i ewentualne szkody wynikające z jego działania

9. Przeprowadzenie wszelkich napraw i czynności w okresie gwarancji i rękojmi odbywa się na koszt
Wykonawcy.

10. Reklamacje dotyczące telefonii komórkowej będą realizowane zgodnie z regulaminem lub innym
aktem obowiązującym u Wykonawcy.

§5

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości  10%  szacunkowej wartości brutto przedmiotu umowy z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi lub
rozwiąże  umowę  w  trybie  natychmiastowym  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada
Wykonawca,

b) w wysokości  0,5% szacunkowej wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w
dostarczeniu lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków
ilościowych w dostarczonym towarze,

c) w wysokości 0,2% szacunkowej wartości brutto  przedmiotu umowy , za każdy dzień zwłoki w
realizowaniu reklamacji ilościowej lub jakościowej,

d) w wysokości  0,2% szacunkowej wartości brutto przedmiotu umowy , za każdy dzień zwłoki w
dostarczeniu sprzętu zastępczego,

e) w wysokości 10% szacunkowej wartości umowy brutto za naruszenie zakazu określonego w §11
umowy,

f) Zamawiający  ma  prawo  dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  jeżeli  wysokość
szkody przekracza wartości zastrzeżone w karach umownych lub szkoda wynikła z innego tytułu.

2. Podstawę naliczania kary umownej stanowi oświadczenie Zamawiającego  wskazujące podstawę
naliczenia kary,  jej  wysokość oraz termin zapłaty.  Zamawiający ma prawo do potrącenia kwoty
wynikającej z kary umownej z kwotami należnymi Wykonawcy. 

§6

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.



§7

1. Zamawiający ma prawo odstąpić w całości lub w części od umowy w szczególności w przypadkach:
a)  nie  rozpoczęcia  lub  opóźnienia  w realizacji  przedmiotu umowy przez Wykonawcę dających

podstawę  do  uzasadnionego  przewidywania,  że  nie  będzie  on  realizowany  zgodnie  
z warunkami umowy, a nie rozpoczęcie lub  opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiło
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności,
zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,

b)  zaprzestania  prowadzenia  działalności  gospodarczej  przez  Wykonawcę,  wszczęcie  likwidacji
Wykonawcy.

2. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 1 miesiąca od dnia
w którym powziął informację o zdarzeniu będącym przyczyną odstąpienia.

3.  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,  Zamawiający może odstąpić  od  umowy w terminie  do 30 dni  od
powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o
karach  umownych  nie  mają  w  tym  przypadku  zastosowania  i  Wykonawca  nie  może  żądać
odszkodowania.

4. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust.1 lit b odstąpienie od umowy dotyczy jedynie
niewykonanej  części  umowy i  w stosunku do niej  nie  wywołuje skutku wstecznego (skutek  ex
nunc).

5. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem
terminu odstąpienia.

6. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia. 
7. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych z innych

tytułów niż odstąpienie od umowy.

§8

1. Zamawiający ma  prawo wypowiedzieć  umowę Wykonawcy w trybie  natychmiastowym w razie
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a) realizacji  przez  Wykonawcę  przedmiotu  umowy,  w  sposób  nienależyty,  sprzeczny  z  umową,
rażącego zaniedbania oraz w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

b) jeżeli Wykonawca powierzy realizację przedmiotu umowy lub jego części podmiotowi trzeciemu
bez zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

c) narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) gdy Zamawiający  po  pozyskaniu  informacji  o  niekorzystnej  sytuacji  ekonomiczno-finansowej

Wykonawcy, która może mieć wpływ na wykonanie umowy i wezwaniu go do jej wyjaśnienia nie
uzyskał  gwarancji,  udokumentowanego  wiarygodnego  zapewnienia  prawidłowego  wykonania
umowy,

e) powtarzającego się nieterminowego  reagowania na zgłoszone reklamacje. 
2. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od 

dnia jej wypowiedzenia. 

§9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany postanowień umowy nie mogą zmieniać charakteru umowy.



§10

1. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień
umowy  okaże  się  nieskuteczne,  nieważne  lub  niewykonalne,  nie  narusza  to  skuteczności
pozostałych  postanowień.  W  miejsce  nieskutecznego  lub  niewykonalnego  postanowienia
obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu
celowi  postanowienia  nieskutecznego,  nieważnego  względnie  niewykonalnego.  Podobne
obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach.

2. Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, niezamierzone
przeoczenia,  usterkę  w  tekście  wówczas  Strony zobowiązują  się  podjąć  działania  w  celu  poprawy,
uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub
usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi postanowieniami
umowy w tym zakresie.

3. Strony  wyłączają  możliwość  automatycznego  wydłużenia  czasu  trwania  umowy,  zapisy  tej  treści
znajdujące się w regulaminach, ogólnych warunkach  lub innych dokumentach Wykonawcy podpisanych
w związku z zawarciem niniejszej umowy uważa się za niewiążące Zamawiającego. 

4. W  przypadku  sprzeczności  zapisów  niniejszej  umowy  z  dokumentami,  aktami  obowiązującymi  u
Wykonawcy w pierwszej kolejności obowiązywać będą zapisy niniejszej umowy, następnie Szczegółowe
Warunki Konkursu Ofert, Oferta Wykonawcy, inne akty. 

§11

Przyjmujący zamówienie pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać cesji wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy ani wykonać na nich zastawów lub zawrzeć co do tych wierzytelności umów
gwarancyjnych w trybie Kodeksu  Cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz
przepisy ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

§13

Spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  miejscowo  właściwy  dla  siedziby
Zamawiającego.

§14

Integralną częścią umowy są:
- Formularz ofertowy
- Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert 

 §15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

      ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 



Załącznik nr 3

WYKAZ NUMERÓW 
WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

DLA USŁUGI PRZESYŁU DANYCH

LP TELEFONY LP TABLETY

1 668 893 914 + internet 1 798 456 353 + internet

2 668 881 100 + internet 2 798 456 410 + internet

3 668 893 903 +internet 3 798 456 496 + internet

4 668 893 918 +internet

5 668 893 912 +internet

6 668 893 907

7 604 134 496

8 668 893 915

9 668 893 904

10 660 740 570

11 698 890 259

12 660 740 571

13 668 893 913

14 517 711 836

15 692 726 014

16 660 740 575

17 797 853 028

18 602 304 796

19 668 893 909

20 606 343 300

21 660 740 576

22 668 893 921

23 668 893 908

24 668 893 905

25 668 893 906

26 668 893 919

27 668 893 902

28 668 893 910

29 668 893 911

30 668 893 917

31 698 666 419

32 517 627 033

33 606 957 808

34 668 893 901

35 797 583 038

36 660 740 573

37 604 417 595

38 797 853 001

39 668 893 920

40 797 876 209

41 660 740 572



Załącznik nr 4

  ..................................................                                                   ….............................................              
  ...................................................      (miejscowość i data)
  ...................................................
        (nazwa i adres Wykonawcy)

  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  (nazwa i adres Zamawiającego)

                                      

WYKAZ  WYKONANYCH - WYKONYWANYCH   USŁUG

Przystępując do postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
konkursu  ofert  na „Świadczenie  usług  telefonii  komórkowej  z  dostawą  fabrycznie  nowych
telefonów komórkowych i tabletów oraz przeniesieniem dotychczasowych numerów”  w imieniu
Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/my, wykaz wykonanych/ wykonywanych usług.

Lp.
Nazwa i adres 

Zamawiającego / Odbiorców
Wartość

(w zł brutto)
Opis przedmiotu

zamówienia
Data wykonania

1.

2.

3.

......................................................
(miejscowość i data) 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)


	WYKAZ WYKONANYCH - WYKONYWANYCH USŁUG
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