Nr sprawy BZP.38.383-55.2016

FORMULARZ OFERTY
Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – procedura udzielenie zamówienia
równej lub przekraczającej kwoty 2 000 euro do 30 000 euro, zgodnie z § 22 regulaminu.

Część A
Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.
L. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44–330 Jastrzębie – Zdrój
REGON: 272790824, NIP: 633-10-45-778, KRS 0000048508
ll. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn.: Świadczenie usługi bezpośredniego
połączenia poprzez łącze światłowodowe 2J w relacji: budynki Szpitala przy Al. Jana
Pawła II 7 w Jastrzębiu - Zdroju a budynki Szpitala przy ul. Krasickiego 21 w Jastrzębiu Zdroju.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – (szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia) do Formularza oferty.
CPV – 72514100-2
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWINIA:
Umowa obowiązywać będzie przez okres 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
IV. WARUNKI PŁATNOŚĆI
Należność za wykonywanie usługi płatna będzie w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktur do
siedziby Zamawiającego, po każdym częściowym wykonaniu przedmiotu umowy. Jako dzień zapłaty
przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
V. INNE WYMAGANIA: (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu
zamówienia opisanego w pkt II części A Formularza oferty.
2. Wykonawca zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, standardami, zadaniami sztuki, etyką zawodową oraz
postanowieniami umowy.
3. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem niniejszego przedmiotu zamówienia, Wykonawca
wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową
nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę na w/w usługę należy złożyć w terminie do dnia 12.10.2016 r. do godz. 10:00
• pisemnie, na adres Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie
- Zdrój, I p, Sekretariat (koperta zaklejona, opisana: „Procedura do 30.000 euro BZP.38.383-55.2016)
– nie otwierać przed 12.10.2016r.
lub
• faksem z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) na numer 032 47 84 549
lub

• w wersji elektronicznej z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) e-mail:
zp@wss2.pl.
2. Cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie;
3. Winna być napisana w języku polskim, czytelnie;
4. Winna obejmować całość zamówienia.

VII. OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wymagania dla Wykonawcy, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
 Wykonawca wykonał lub wykonuje w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch
usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości każdego z nich równej lub
przekraczającej 35 000,00 zł brutto;

VIII. OFERTA MA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I ELEMENTY:
1. Część A i wypełnioną część B Formularza oferty.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
3. Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług
odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości każdego z nich równej lub przekraczającej
35 000,00 zł brutto (załącznik nr 3).
4. Poświadczenie od Zamawiających (referencje), którym Wykonawca należycie zrealizował usługi
odpowiadające swoim rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia wg
załącznika nr 3.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANEJ PROPOZYCJI CENOWEJ:
W cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
Zamówienia.
X. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryterium – cena 100%
Wzór, na podstawie którego Zamawiający wyłoni najkorzystniejszą ofertę:

Cena = A + O + (SL x L) + (SG x G)
A – koszt abonamentu za 60 miesięcy
O – opłaty aktywacyjne
L – koszt połączenia lokalnego i międzymiastowego [ zł/min ]
G – koszt połączenia GSM [ zł/min ]
SL – szacowana ilość minut połączeń lokalnych oraz międzymiastowych na 60 miesięcy = 42060 minut
SG – szacowana ilość minut połączeń GSM na 60 miesięcy = 86820 minut
XI. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU W SPRAWACH:
a) merytorycznych jest:
- ze strony Zamawiającego: Szymon Jurkiewicz – Główny specjalista ds. Informatyki.
b) formalno- prawnych jest:
- ze strony Zamawiającego: Izabela Sobczak - St. specjalista ds. Zamówień Publicznych.
XII. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat
Załącznik nr 4 – Formularz asortymentowo – cenowy.
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Część B
I NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
NIP ...............................................................
e-mail: ………………………………………………………

Regon .............................................................

Nazwa banku i numer rachunku bankowego ...........................................................................
.....................................................................................................................................................
II. OFERUJĘ WYKONANIE WYŻEJ WYMIENIONEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:
Cena ogółem:
Cena netto: ……………. zł /słownie: …………………………………………………………………………………../100/.
Cena brutto: …………….zł /słownie: …………………………………………………………………………………../100/.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej wartości umowy bez konsekwencji
finansowych, uzależniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących
podczas obowiązywania niniejszej umowy.
Należności za wykonaną usługę w poszczególnych miesiącach płatna będzie po ich zakończeniu
zgodnie z prawidłowo wystawionymi fakturami w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktur do siedziby
Zamawiającego.
III. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY SĄ:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IV. OŚWIADCZENIA:
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy nie
wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada zdolność techniczną i zawodową umożliwiającą wykonywanie
przedmiotu umowy opisanego w pkt II części A Formularza oferty w oparciu o załącznik nr 1 do
Formularza oferty.

V. ZAŁĄCZM DO NINIEJSZEGO FORMULARZA NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI, STANOWIĄCE INTEGRALNĄ
CZĘŚĆ OFERTY:
1. .................................................................................................................................................
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Miejscowość .................................................. dnia ..................................

..................................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy
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Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługę bezpośredniego połączenia
poprzez łącza światłowodowe na okres 60 miesięcy od daty odbioru.
2. Czas na przygotowanie łącza światłowodowego wynosi 30 dni.
3. Łącza (2 włókna) muszą być tzw. „ciemnymi włóknami światłowodowymi” tj. łączami
dedykowanymi, udostępnionymi wyłącznie na użytek Zamawiającego, na których Zamawiający
może realizować dowolną transmisję bez jakiejkolwiek ingerencji Wykonawcy.
4. Wykonawca musi zrealizować Przedmiot Zamówienia w oparciu o bezpośrednie połączenia
światłowodowe „sztywne” czyli punkt-punkt między dwoma budynkami szpitala bez dostępu
na całym tym odcinku do innych węzłów i rozgałęzień telekomunikacyjnych oraz osób
trzecich.
5. W ramach realizacji umowy Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały np.
patchcordy światłowodowe, potrzebne do podłączenia do urządzeń aktywnych
Zamawiającego.
6. Udostępnione łącza (rodzaj oraz marka zastosowanego medium i osprzętu) muszą być
przystosowane i umożliwiać Zamawiającemu uruchomienie usług związanych z transmisją
głosu, danych, sygnałów wideo itp. z minimalną stałą prędkością 1 Gbit/s. Jedynym
ograniczeniem prędkości transmisji danych mogą być urządzenia aktywne Zamawiającego.
7. Przekazanie przez Wykonawcę łączy Zamawiającemu musi zostać poprzedzone wymaganymi
testami. W ramach przeprowadzonych testów muszą zostać sprawdzone parametry
techniczne, a w szczególności prędkość transmisji danych.
8. Wyniki testów Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej z chwilą podpisania
protokołu odbioru usługi.
9. Po zestawieniu łącza i przekazaniu wyników przeprowadzonych testów, o których mowa w
pkt. 8 przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonają podpisania protokołu odbioru
usługi.
10. Wewnętrzną infrastrukturę w budynku przy ul. Al. Jana Pawła II 7 należy wykonać wg
poniższego opisu. Zamawiający wymaga aby 2 włókna doprowadzić do pomieszczenia nr A5
(centrala telefoniczna) znajdującego się na 1 piętrze w części niskiej budynku administracji.
Włókna w w/w pomieszczeniu należy zakończyć złączami typu LC/APC zamontowanymi w
panelu światłowodowym w posiadanej przez Zamawiającego szafie dystrybucyjnej.
11. Wewnętrzną infrastrukturę w budynku przy ul. Ignacego Krasickiego 21 należy wykonać wg
poniższego opisu. Zamawiający wymaga aby 2 włókna doprowadzić do pomieszczenia centrali
telefonicznej zlokalizowanej w piwnicy budynku. Włókna w w/w pomieszczeniu należy
zakończyć w szafce dystrybucyjnej światłowodowej naściennej. Z pomieszczenia centrali
należy doprowadzić łącze do szafy dystrybucyjnej znajdującej się na 1 piętrze.
12. Wewnętrzną infrastrukturę w budynkach należy wykonywać jako natynkową w korytach na
ściennych oraz tam gdzie jest to możliwe z wykorzystaniem sufitów podwieszanych. W
przypadku prowadzenia instalacji w sufitach podwieszanych, ułożony kabel światłowodowy
musi zostać przez Wykonawcę odpowiednio zabezpieczony i oznakowany przed nieumyślnym
uszkodzeniem (np. należy go ułożyć w dodatkowym PESZLU przytwierdzonym w trwały
sposób do ściany lub stropu).
13. Po zakończeniu lub odstąpieniu od umowy wewnętrzna infrastruktura wykonana na potrzeby
realizacji zamówienia podlega deinstalacji na koszt Wykonawcy. W przypadku nie wykonania
deinstalacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zdemontować wewnętrzną sieć w
budynku na koszt Wykonawcy.
14. Wszystkie zastosowane rozwiązania techniczne wymagane do zestawienia i uruchomienia
łączy muszą być dobrane przez Wykonawcę na podstawie jego wiedzy i doświadczenia,
uwzględniać rzeczywiste trasy – odległości pomiędzy budynkami Zamawiającego oraz typ i
model urządzeń eksploatowanych przez Zamawiającego ( ul. Al. Jana Pawła II 7 - urządzenie
Huawei model S5700 58P LA-AC, ul. Ignacego Krasickiego 21 - urządzenie Huawei model
S5700 58P LA-AC). Zamawiający w sprzęcie aktywnym wymaga dostarczenia fabrycznie
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

1.
2.
3.
4.

nowych wkładek światłowodowych typu mini GBIC SFP LC pasujących do wyżej wymienionych
urządzeń.
Zamawiający wymaga zastosowania światłowodu jednomodowego ze względu na odległość
między budynkami oraz ze względu na wymaganą min. szybkość transmisji danych wynoszącą
1 Gigabit Ethernet.
Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązanie techniczne musi być kompatybilne z obecnie
eksploatowanymi sieciami lokalnymi, opartymi na technologii UTP/Ethernet 100/1000 Mbit/s
kat. 5, 5e i 6 (okablowanie poziome i pionowe) oraz na światłowodach kategorii OM3
(okablowanie pionowe) i musi stanowić dla Zamawiającego jednorodną całość po
uruchomieniu łączy. Zastosowane łączą będą łączyły dwie lokalne sieci LAN w dwóch
budynkach Zamawiającego oraz dwie centrale telefoniczne.
Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązanie techniczne musi gwarantować bezpieczeństwo
transmisji danych i wymaganą przez Zamawiającego minimalną przepustowość łącza podczas
komunikacji oraz ograniczać do minimum możliwość dostępu osób trzecich. Pod względem
bezpieczeństwa za odcinki światłowodów pomiędzy budynkami Zamawiającego odpowiada
Wykonawca. Za bezpieczeństwo danych w sieciach wewnętrznych odpowiada Zamawiający.
Poprzez sieć wewnętrzną Zamawiający rozumie sieć wykonaną w budynkach Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadkowe spowodowanie awarii lub uszkodzeń
sprzętu Zamawiającego, oprogramowania lub utratą danych powstałych w wyniku uszkodzeń
mających związek z realizacją umowy.
Dla potrzeb zgłaszania usterek, korzystania z porad technicznych, identyfikacji łączy lub
rozliczeń, Wykonawca przyporządkuje Zamawiającemu nr identyfikacyjny abonenta, który
zostanie zarejestrowany w systemie Wykonawcy i będzie służył dla w/w celów.
Parametry określone w umowie muszą być utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres
świadczenia usługi w systemie 24/7/365 i nie mogą być przez niego zmieniane.
Wykonawca musi zagwarantować Zamawiającemu bezpłatny serwis na wypadek awarii 24h /
7 dni w tygodniu / 365 dni w roku.
Maksymalny czas usunięcia awarii związanej z dostępem do usługi - 12 godzin od chwili
zgłoszenia niesprawności przez Zamawiającego e-maillem.
Pod pojęciem awarii Zamawiający rozumie brak połączenia między budynkami oraz
niedotrzymanie parametrów określonych w umowie.
Za awarie nie uważa się:
- zaplanowanych przerw związanych z utrzymaniem i konserwacją sieci,
- przerwy spowodowane siłą wyższą, przez siłę wyższą strony rozumieją w szczególności:
działania wojenne, stan wojenny, stan wyjątkowy, rozruchy, zamieszki, akty terroru, oraz
zdarzenia wywołane siłami natury takie jak: powodzie, huragany, itp.
- wszelkiego rodzaju przerwy spowodowane z winy Zamawiającego.
Dopuszcza się okno serwisowe dla Wykonawcy od godz. 22:00 w sobotę do godz. 4:00 w
niedzielę, pod warunkiem udzielenia zgody na wykonywanie prac przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego z trzy dniowym
wyprzedzeniem o potrzebie skorzystania z okna serwisowego.
Usuwanie awarii ze strony Wykonawcy wymagających dostępu do pomieszczenia
Zamawiającego będzie następowało od poniedziałku – piątku w godzinach 7:00 – 15:00. W
godzinach 15:00 – 7:00 bieg terminu usunięcia awarii ulega zawieszeniu, a jego wznowienie
następuje w kolejnym dniu roboczym Zamawiającego o godzinie 7:00
Usunięcie awarii zostanie potwierdzone protokołem usunięcia awarii.
Instalacja systemu telefonicznego wraz z centralą telefoniczną w jednostce przy ul.
Kraszewskiego.
Usługa telefoniczna do obsługi połączeń zewnętrznych oraz wewnętrznych dla wszystkich
analogowych aparatów telefonicznych.
Przeniesienie wszystkich numerów zewnętrznych z jednostki przy ul. Kraszewskiego
Wdrożona usługa musi pozwalać na wykorzystanie obecnych analogowych aparatów
telefonicznych.
Możliwość uruchomienia usługi IVR oraz nagrywania rozmów w nowej centrali telefonicznej
przy ul. Kraszewskiego
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5. Integracja oferowanego systemu telefonicznego z istniejącą centralą Libra w WSS2 przy Al.
Jana Pawła II 7.
6. Oferowanie usługi spełniać będą następujące warunki
7. Płaski plan taryfowy tj. bez okresów taryfikacyjnych ze względu na porę dnia oraz dni
tygodnia.
8. Świadczenie usługi w systemie naliczania sekundowego.
9. Możliwość aktywacji bezpłatnej blokady blokadę połączeń o podwyższonej płatności dla
numerów 0-30...., 0-40....., 0-70.... przy zachowaniu możliwości jej usunięcia.
10. Zapewnienie możliwości wykonywania połączeń na numery alarmowe (bezpłatnie).
11. Zapewnienie prezentacji pełnego numeru dla wszystkich połączeń wychodzący.
12. Połączenia wewnętrzne oraz połączenia między szpitalami będą darmowe.
13. Gwarancja usunięcia awarii nie dłużej niż w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia
przez Zamawiającego, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
14. Zapewnienie bezawaryjnego działania dostarczonych urządzeń oraz bezpłatne
serwisowanie ich przez okres obowiązywania umowy. W przypadku ich awarii naprawa lub
wymiana urządzenia w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu zgłoszenia.

Miejscowość .................................................. dnia ..................................

.................................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2
UMOWA NR ....../2016 - WZÓR
Zawarta w dniu …..................…. 2016 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr
2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048508 nr NIP 6331045778,
reprezentowanym przez:
Grażynę Kuczerę – Dyrektora
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
...............................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
§1
Tryb postępowania
1. Umowa zostaje zawarta, w wyniku postępowania BZP.38.383-55.16 na podstawie
obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego
załącznik do zarządzenia nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. Dyrektora WSS nr 2 w JastrzębiuZdroju.
2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: Świadczenie usługi bezpośredniego połączenia poprzez łącze
światłowodowe 2J w relacji: budynki Szpitala przy Al. Jana Pawła II 7 w Jastrzębiu Zdroju a budynki Szpitala przy ul. Krasickiego 21 w Jastrzębiu – Zdroju (opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy).
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 będzie realizowany zgodnie z
zapisami Formularza oferty oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1
a Zamawiający do zapłaty umówionej ceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej wartości umowy bez konsekwencji
finansowych, uzależniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących
podczas obowiązywania niniejszej umowy.
5. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:
Cena ogółem:
Cena netto: ……………. zł /słownie: ……………………………………………………………………………………/100/.
Cena brutto: ……………..zł /słownie: …………………………………………………………………………………../100/.
6. Umowa obowiązuje przez okres 60 miesięcy od dnia ………………………. .
§3
Warunki płatności
1. Należności za wykonaną usługę w poszczególnych miesiącach płatna będzie po ich zakończeniu
zgodnie z prawidłowo wystawionymi fakturami w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktur do siedziby
Zamawiającego.
2. Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest podać
na fakturze numer umowy i datę jej zawarcia.
3. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu
płatności.
4. Ceny zawarte w załączniku nr 2 do umowy będą stałe przez okres obowiązywania umowy.
5. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio
z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności
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uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to
przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której
bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny
podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz
umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek
praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym
firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu
m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane
zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i
tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy
poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz
Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego
wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 5 Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej jako
brutto w § 2 ust. 5 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co
nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 6, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej jako
brutto w § 2 ust. 5 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co
nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować opisany w Załączniku nr 1 do umowy przedmiot
zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 6
2. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleci usługę
osobie trzeciej i obciąży Wykonawcę, z którym zawarta jest umowa różnicą w poniesionych
kosztach. Uprawnienie to nie wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar
umownych określonych w § 7.

1.

2.

§5
Jakość
Wykonawca zapewnia, że objętą przedmiotem niniejszej umowy usługę wykona z należytą
starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą, wykorzystując przy tym dostępny dorobek nauki i
praktyki jak również własne doświadczenia.
Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących
bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§6
Osobami odpowiedzialnymi na nadzór nad prawidłową realizacją umowy są:
a) ze strony Zamawiającego: Szymon Jurkiewicz – Główny Specjalista ds. Informatyki.
b)
ze strony Wykonawcy: Pan(i)………….................................. tel. ..............................................
§7
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:
a) w wysokości 20% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
b) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w przypadkach
innych niż wymienione pkt. a) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości
brutto umowy.
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli szkoda przekracza wysokość kary umownej.
3. Kary wskazane w § 7 ust. 1 naliczane zostaną niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych
przez Zamawiającego wynikających z umowy.
4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty
otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym
terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub
innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
5. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go
z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

1.
2.
3.
4.
5.

§9
Postanowienia końcowe
Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innemu podmiotowi.
Wszelkie ewentualne sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie przed sądem
właściwym dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Niniejszą umowę wraz z załącznikiem sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2: Formularz asortymentowo – cenowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

9

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT

w zamówieniu publicznym pn. Świadczenie usługi bezpośredniego połączenia poprzez łącze
światłowodowe 2J.

Lp.

Zamawiający/odbiorca
(nazwa, adres)

Opis wykonanych usług – przedmiot usługi
oraz wartość brutto usługi

Okres realizacji
(data rozpoczęcia
i zakończenia)

1.

2.

3.

4.

Do niniejszego wykazu, dołączamy ....... szt. dokumentów potwierdzających, że wskazane i opisane
wyżej usługi zostały wykonane należycie.

..........................................., dnia .....................
......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Lp.

Lp.

usługa

1.

(A) Abonament

2.

(O) Opłaty aktywacyjne (jednorazowo)

usluga

Szacunkowa
ilość minut
ogólem

3.

(L) Koszt połączenia lokalnego i
międzymiastowego (zł/min)

42060

4.

(G) Koszt połączenia GSM (zł/min)

86820

WARTOŚĆ
NETTO
za 1 m-c

WARTOŚĆ
BRUTTO
za 1 m-c

-------

-------

WARTOŚĆ
NETTO
zł/min

WARTOŚĆ
BRUTTO
zł/min

WARTOŚĆ
NETTO
za 60 m-cy

WARTOŚĆ
NETTO
ogółem

Razem: (suma pozycji 1,2,3,4)

Miejscowość ..........................................., dnia .....................
......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

WARTOŚĆ
BRUTTO
za 60 m-cy

WARTOŚĆ
BRUTTO
ogółem

