
Załączniki nr 2 –  Przedmiot zamówienia i  istotne post anowienia umowy

Opis przedmiotu zamówienia i istotne postanowienia umowy

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych
końcowych i centrali wewnętrznej dla SPZOZ w Sanoku na wymienionych poniżej numerach
telefonicznych:
- 134656100 – rodzaj linii ISDN PRA 30B+D , dodatkowy zakres nr 134656100–134656399, adres
instalacji: Sanok ul. 800-lecia 26,
- 134610625 – rodzaj linii ISDN 2B+D, adres instalacji: Sanok, ul. Witkiewicza 3,
- 134620411 – rodzaj linii PSTN, adres instalacji: Tarnawa Dolna,
- 134630554 – rodzaj linii PSTN, adres instalacji: Sanok ul. 800-lecia 26,
- 134630999 – rodzaj linii PSTN, adres instalacji: Sanok ul. Witkiewicza 3,
- 134631908 – rodzaj linii PSTN, adres instalacji: Sanok ul. 800-lecia 26,
- 134632395 – rodzaj linii PSTN, adres  instalacji: Sanok, ul. Jana Pawła II 38,
- 134638833 – rodzaj linii PSTN, adres instalacji: Sanok ul. 800-lecia 26,
- 134638834 – rodzaj linii PSTN, adres instalacji:  Sanok ul. 800-lecia 26,
- 134638835 – rodzaj linii PSTN, adres instalacji: Sanok ul. 800-lecia 26,
- 134645699 – rodzaj linii PSTN, adres instalacji: Sanok ul. Witkiewicza 3.

2. Świadczone usługi telekomunikacyjne będą obejmowały:
a) połączenia lokalne i strefowe,
b) połączenia międzystrefowe,
c) połączenia do sieci komórkowej,
d) połączenia międzynarodowe.

3. W ramach niniejszego zamówienia konieczne jest zapewnienie przez oferenta pełnych
świadczeń usług telefonicznych przez cały okres trwania umowy, głównie chodzi tu o usługi takie
jak:
a) blokada połączeń:
- międzynarodowych,
- międzystrefowych,
- strefowych,
- sieci ruchome (komórkowe),
- 070X, 080X, 020 (7,8), 0400, 0300,
b) prezentacja numerów CLIP,
c) przekierowanie połączeń:
d) usługi SMS,
f) usługi poczty głosowej,
g) wolnych od opłat połączeń automatycznych ze służbami specjalnymi posiadającymi numery
skrócone,
h) możliwość usług na liniach analogowych – stały dostęp do Internetu – DSL
i) zachowanie aktualnych numerów linii zamawiającego,
j) sekundowe naliczanie czasu realizowanych rozmów telefonicznych.

4. Średnio miesięczna czas połączeń – wynosi:
a) połączenia lokalne i strefowe: 3 500 min.,
b) połączenia międzystrefowe 1800 min,
c) połączenia do sieci komórkowych 3100 min.,
d) połączenia międzynarodowe 20 min.

5.Wykonawca zaoferuje  60 dniowy termin płatności za usługi telekomunikacyjne będące
przedmiotem zamówienia (razem z abonamentem) licząc od daty otrzymania przez
Zamawiającego  prawidłowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę oraz zaoferuje
okres niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy.



II. 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 01.03.2017 r.
2. Załącznikami do umowy są m.in. oferta wykonawcy stanowiąca integralną część umowy.
3. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy licząc od dnia 01.03.2017 r. 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 ……………………………….. zł 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 60 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 oznacza, że 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.
17. Obowiązkowa forma pisemna w przypadku wszelkich zmian i uzupełniania umowy pod
rygorem nieważności.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosowanie odpowiednich przepisów ustawy
Kodeksu cywilnego.
19. Sprawy sporne wynikłe podczas realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w formie
polubownej, natomiast w przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
20. Nie dopuszcza się sprzedaży wierzytelności osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.


