
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  zawarcie  umowy  o  świadczenie  usług
telekomunikacyjnych w sieci komórkowej

1.Umowa winna być zawarta na 36 numerów w sieci komórkowej w tym:
- 31 zestawów (aparat telefoniczny wraz z kartą SIM),
- 4 karty SIM,
- 1 karta SIM wraz z modemem do łączności internetowej.
2.Umowa będzie zawarta na okres 24 miesięcy tj. od 01.10.2016 r. do 01.10.2018 r.
3.Umowa  niniejsza  wygasa  wraz  z  upływem  okresu  na  jaki  została  zawarta,
a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego.
4.Wykonawca umożliwi wybór aparatów telefonicznych zgodnie z poniższymi wymogami:
 a)7  telefonów posiadających  co  najmniej:  wyświetlacz  dotykowy  4,5”,  pamięć  2  GB,
procesor 4 rdzeniowy (zestaw a),
  b)24 telefony (zestaw b) wśród których mają znaleźć się:

- telefony z ekranem dotykowym min. 4” posiadające system operacyjny Android
(wersja 4.0 lub nowszy),
-  telefony  z  ekranem  dotykowym  min.  4”  posiadające  system  operacyjny
Windows,
- telefony z klasyczną (fizyczną) klawiaturą,
- o zwiększonej odporności (typu Solid).

Zamawiający  dokona  wyboru  aparatów  telefonicznych  spośród  oferty  przedstawionej
przez Wykonawcę.
5.Wszystkie telefony mają być objęte gwarancją 24 m-ce.
6.Niezbędnym warunkiem jest zachowanie obecnie posiadanych numerów tj:
Zestaw a:

- 691 363 559,- 609 360 552,- 691 363 557,- 504 099 973,
- 500 212 345,- 502 728 271,- nowy numer,

Zestaw b:
- 693 724 109,- 693 724 110,- 691 363 558,- 691 363 560,
- 609 360 528,- 691 363 509,- 609 360 567,- 665 040 628,
- 504 091 403,- 504 099 974,- 609 360 587,- 665 040 643,
- 604 065 409,- 609 360 551,- 665 040 646,- 665 040 613,
- 665 040 615,- 665 040 631,- 519 602 383,- 502 728 437,
- 514 952 173,- 514 952 210,- 511 997 927,- 519 997 928,

Karta SIM:
- 511 997 933,- 507 047 431,- 516 981 413,- 516 981 414,

Karta SIM + modem:
- 798 718 915.

7.Abonament za każdy numer nie może przekroczyć 30 zł brutto miesięcznie (kwota za
abonament oraz cena za aparat telefoniczny). .
8.Wymagane jest aby w cenie abonamentu połączenia do wszystkich sieci komórkowych
oraz  stacjonarnych  w  Polsce  a  także  wiadomości  SMS  były  bezpłatne  (nie  dotyczy
połączeń na numery specjalne i skrócone oraz dokonywane za granicę). 
9.W cenie abonamentu powinien być zawarty pakiet internetowy wielkości min. 1 GB na
każdy numer (zsumowane w jeden pakiet do podziału na wszystkie numery). W przypadku
wykorzystania dostępnego limitu, prędkość przesyłania danych zostanie zmniejszona bez
ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
10.Wykonawca  zapewni  Zamawiającemu  bezpłatny  dostęp  do  serwisu  internetowego
umożliwiającego  zarządzanie  usługami  dla  numerów  telefonicznych  objętych  umową,



dostęp do dokumentów finansowych itp.
11.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób ciągły tj.
przez  24  godziny  na  dobę,  przy  zachowaniu  najwyższej  jakości  usług,  na  warunkach
opisanych i  zawartych w ofercie,  zgodnie  z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z
ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Wykonawca będzie świadczył
usługi telekomunikacyjne zgodnie z regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych
stanowiącym  załącznik  do  umowy,  przy  czym  postanowienia  regulaminu  niezgodne
z  niniejszymi  postanowieniami,  ofertą  nie  wiążą  stron  umowy  i  tym  samym  nie  mają
zastosowania.  Przedmiot  umowy – tożsamy z przedmiotem zamówienia (opis – oferta)
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  rozpoczęcia  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych
objętych niniejszym zamówieniem publicznym z dniem udzielenia zamówienia (zawarcia
umowy).
12.W  przypadku  zmiany  operatora  Wykonawca  dokona  przeniesienia  numerów
w  sposób  natychmiastowy.  Zmiana  operatora  nie  może  mieć  wpływu  na  możliwość
wykonywania połączeń.
13. Przy zawieraniu umowy winne być zawarte wszystkie w/w wymagania.



ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych

1) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób ciągły tj.
przez  24  godziny  na  dobę,  przy  zachowaniu  najwyższej  jakości  usług,  na  warunkach
opisanych i  zawartych w ofercie,  zgodnie  z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z
ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  Wykonawca będzie świadczył
usługi telekomunikacyjne zgodnie z regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych
stanowiącym  załącznik  do  umowy,  przy  czym  postanowienia  regulaminu  niezgodne  z
niniejszymi  postanowieniami,  ofertą  nie  wiążą  stron  umowy  i  tym  samym  nie  mają
zastosowania. Przedmiot umowy – tożsamy z przedmiotem zamówienia (opis –  oferta)
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  rozpoczęcia  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych
objętych niniejszym zamówieniem publicznym z dniem udzielenia zamówienia (zawarcia
umowy)
2)Załącznikami do umowy są: 
2.oferta wykonawcy stanowi integralną część umowy.
3)  Umowa  zostaje  zawarta  na  okres  24  miesięcy  licząc  od  dnia  podpisania  umowy
(udzielenia zamówienia). Umowa niniejsza wygasa wraz z upływem okresu na jaki została
zawarta  i  nie  mają  w  tym  przypadku  zastosowania  postanowienia  innych  aktów,  a  w
szczególności  regulaminów  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych  Wykonawcy
dotyczące przedłużania umów na dalszy okres zamknięty lub na czas nieoznaczony.
4) W przypadku wystąpienia awarii  rozumianej jako każdy przypadek nie działania lub
nieprawidłowego  (wadliwego)  działania  usług,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ich
niezwłocznego  wyeliminowania  na  swój  koszt.  Wszelkie  awarie  usług  Zamawiający
każdorazowo  zgłasza  na  Wykonawcy  za  pośrednictwem  faxu  na
nr ..................................... 
5)  Wynagrodzenie  całkowite  (maksymalne)  wykonawcy  z  tytułu  niniejszej  umowy
w  okresie  je  trwania  nie  może  przekroczyć  kwoty  ..............................brutto
(słownie).............................zł brutto, zgodnie z ofertą . Wynagrodzenie całkowite zawiera
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (umowy).
6) Wynagrodzenie miesięczne wykonawcy będzie stanowiło sumę opłat abonamentowych
miesięcznych  oraz  wartości  faktycznie  wykonanych  w  danym  okresie  rozliczeniowym
połączeń  wychodzących,  obliczonej  zgodnie  z  cenami  jednostkowymi  wynikającymi  z
oferty
7) Jeżeli  suma faktur VAT z tytułu realizowanej umowy osiągnie  kwotę  wynagrodzenia
całkowitego brutto przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta, umowa ta ulega
natychmiastowemu  rozwiązaniu,  a  Wykonawcy  nie  przysługują  z  tego  tytułu  żadne
roszczenia względem Zamawiającego.
8) W przypadku gdy suma faktur VAT wystawionych w okresie obowiązywania umowy nie
osiągnie  kwoty  całkowitego  wynagrodzenia  brutto,  umowa  niniejsza  wygasa  wraz
z upływem okresu na jaki została zawarta, a Wykonawcy nie przysługują  z tego tytułu
żadne roszczenia względem Zamawiającego.
9)  W  trakcie  trwania  umowy,  w  przypadku  wprowadzenia  nowego  cennika  usług
telekomunikacyjnych  Wykonawcy,  Wykonawca  obowiązany  jest  dostarczyć
Zamawiającemu ten cennik. Rozliczenia między stronami będą dokonywały się w oparciu
o cennik obowiązujący           w danym okresie rozliczeniowym, pod warunkiem, że
zawarte  w  nim  ceny  będą  niższe  od  cen  wynikających  z  oferty  (w  tym  z  cennika
załączonego do oferty Wykonawcy). Jeżeli niższe ceny nowego cennika będą dotyczyły
tylko niektórych elementów rozliczeniowych, to obowiązywać będzie w tej części  umowy
nowy cennik, a w pozostałym zakresie będą obowiązywały ceny z oferty. 
10)  W  przypadku  obniżenia  cen  jednostkowych  Zamawiającemu  przysługuje  prawo
wykorzystania pozostałej w ten sposób różnicy cenowej na dodatkową ilość minut rozmów



wychodzących  mieszczących  się  w  okresie  obowiązywania  umowy  i  w  kwocie
wynagrodzenia całkowitego wykonawcy. 
11)  Zapłata  należności  z tytułu realizacji  niniejszej  umowy będzie następowała  z dołu,
po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, w formie polecenia przelewu w terminie
30  dni  licząc  od  wystawienia  prawidłowej  faktury  VAT.  Zamawiający  dopuszcza
dokonywanie płatności za abonamenty z góry za dany okres rozliczeniowy.
12) Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy.
13)Za datę dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
14)  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  należne  za  faktyczny  okres  prawidłowego
świadczenia usług, co oznacz, ze wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za czas awarii
usług. W takiej sytuacji za każdą godzinę awarii Zamawiający otrzyma zwrot 1/24 stawki
dziennej brutto obliczonej jako 1/30 abonamentu miesięcznego brutto dla danej lokalizacji.
15)  W razie  niewykonania  przez  Wykonawcę  zleconych  przez  Zamawiającego  blokad
połączeń  telefonicznych,  Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  połączeń  telefonicznych,
które nastąpiły wskutek braku tychże blokad.  
16)Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 %
wynagrodzenia  całkowitego  w  przypadku  odstąpienia  przez  którąkolwiek  ze  stron
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
18) Obowiązkowa forma pisemna w przypadku wszelkich zmian i uzupełniania umowy pod
rygorem nieważności.
19) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosowanie odpowiednich przepisów
ustawy Kodeksu cywilnego.


