LWOG.2310-28/14

Zaproszenie do składania ofert
na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik
tel./fax 081 46 48 879
NIP: 712-32-35-253
REGON: 060716192
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.lublin-wschod.sr.gov.pl
Godziny pracy Sądu:
-

od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki),

-

od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku).

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej w
okresie od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do nr 1 do Zaproszenia.
IV. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
64.20.00.00 – 8 Usługi telekomunikacyjne.
V. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
VI. Opis sposobu przygotowania ofert i wymagane dokumenty:
1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana (imieniem i
nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z aktualnym
odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo
zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
udzielonym

pełnomocnictwem.

Zamawiający

uznaje,

że

podpisem

jest:

lub

złożony

własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli
ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być
uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko
podpisującego.
2. Oferta powinna być rzetelna, kompletna i odpowiadać wszystkim warunkom zawartym w opisie
przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty muszą być parafowane i
datowane przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę.
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3. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do Zaproszenia;
b) Formularz Cenowy – załącznik nr 3 do Zaproszenia;
c) Oświadczenie Wykonawcy – w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania
– załącznik nr 5,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
f) w przypadku pełnomocnictwa – pełnomocnictwo sporządzone w języku polskim i podpisane
(imieniem i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców KRS albo
zaświadczenia o wpisie do CEIDG (jeżeli dotyczy);
z zastrzeżeniem, że:
 wymieniony w ust. 3 w pkt d) dokument:
-

w odmienieniu do odpisu z rejestru przedsiębiorców z KRS - powinien mieć formę
oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, albo
stanowić informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS zgodnie z art. 4 ust. 4 a
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2007 r.,
Nr 168, poz. 1186 z późni. zm.);

-

w odniesieniu do zaświadczenia z CEDIG - powinien mieć formę wydruku ze strony
internetowej CEIDG, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. z
dnia z 2010 r. Nr 220 z późni. zm.);

 wymienione w ust. 3 w pkt. a); b) i c) dokumenty i oświadczenia należy złożyć w
formie oryginału;
 wymieniony w ust. 3 w pkt. e) dokument powinien mieć formę oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
 wymienione w ust. 3 w pkt. f) pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie
oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na
Zamawiającego z dopiskiem:
„Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej
Sprawa: LWOG – 2310 - 28/14
Nie otwierać przed dniem 03 marca 2014 r. godzina 10:30”
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie w terminie i na miejsce składania lub
wcześniejsze otwarcie ofert oznaczonych w inny sposób.
6. Oferty, które wpłynął do Zamawiającego po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną
odesłane bez otwierania niezwłocznie.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z udziałem w postępowaniu.
8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
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VII. Kryteria oceny ofert
1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród
ofert nie odrzuconych.
2. Cena stanowi 100 % kryterium wyboru. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych wymagań
określonych w niniejszym zaproszeniu a w przypadku uchylenia się tego Wykonawcy od
zawarcia umowy – następnemu w kolejności oferującemu najniższą cenę.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców postępowania, którzy złożyli oferty o
takiej samej cenie do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowane w
pierwotnie złożonych ofertach. Zamawiający ma prawo wzywać Oferentów wielokrotnie do
czasu złożenia przez nich różnych cen. Brak złożenia oferty dodatkowej w terminie jest
równoznaczny z oświadczeniem o utrzymaniu dotychczasowej ceny.
VIII. Termin związania ofertą.
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Termin, do którego Oferenci będą związani złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od dnia
upływu ostatecznego terminu do składania ofert.
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać na Biurze Podawczym Sądu (Świdnik, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18,
pokój nr 001) albo przesłać pocztą (firmą kurierską) na adres wskazany przez Zamawiającego
w punkcie I.
2. Termin składania ofert upływa dnia 03 marca 2014 r. o godzinie 10:00.
3. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia
ich przez pocztę (firmę kurierską) do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku nie później niż do dnia 03 marca 2014 r. do godziny 10:00 włącznie.
4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Świdniku przy ul. Kard. S.
Wyszyńskiego 18, w sali konferencyjnej - pokój nr K005 w dniu 03 marca 2014 r. o
godzinie 10:30.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Oferty nie spełniające wymogów określonych w postępowaniu będą odrzucane.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny oferty.
9. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętego w s.i.w.z. kryterium
oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Pod pojęciem ceny rozumieć należy cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia, o którym
mowa w załączniku nr 1 do Zaproszenia.
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2. W cenie winny być uwzględnione wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku z
wykonywaniem usługi w tym m. in. opłaty abonamentów, opłaty aktywacyjne oraz realizacji
połączeń.
XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy najmu.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Oferentów, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Uczestnika, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Uczestników, którzy złożyli oferty.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których
mowa w ust. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Umowa zostanie podpisana z wybranym oferentem w terminie do 3 dni od daty doręczenia
informacji o wyborze oferty.
5. W przypadku nie podpisania Umowy przez wybranego oferenta w terminie określonym w pkt 4,
zostanie wybrana kolejna oferta z najniższą ceną.
XII. Postanowienia końcowe.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), a w konsekwencji do
niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.).
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym w niniejszym Zaproszeniu stanowiącym Regulamin
postępowania mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania niniejszego postępowania w każdym czasie
bez podania przyczyny.
4. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego
postępowania jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
XIII. Wykaz załączników:
a) nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
b) nr 2 – wzór Formularza Ofertowego;
c) nr 3 – wzór Formularza Cenowego;
d) nr 4 - wzór Umowy;
e) nr 5 – wzór oświadczenia.
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Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.

Przedmiotem zamówienia są publiczne usługi telefoniczne polegające na świadczeniu w sposób
ciągły usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku, przez Wykonawcę będącego przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w okresie od dnia 01
kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

2.

Lokalizacja oraz sposób przyłączenia sieci wewnętrznych:
1) ul. Kard. S Wyszyńskiego 18 w Świdniku:
– 1 trakt ISDN PRA (30 B+D) z sygnalizacją DSS1 i usługą DDI dla 300 numerów. Usługa
musi być świadczona z użyciem istniejącej numeracji, tj. od numeru 81 4648700 do
numeru

81 4648999.

Obecnie

usługi

telefonii

stacjonarnej

świadczone

są

z

wykorzystaniem ww. traktu, a jego operatorem jest GTS Energis Sp. z o.o.
2) ul. Piotra Ściegiennego 25 w Bychawie, pomieszczenie Ośrodka Kuratorskiego nr 1:
– 1 linia analogowa lub cyfrowa. Usługa musi być świadczona z użyciem planu krajowej
numeracji telefonicznej w lubelskiej strefie numeracyjnej (nr kierunkowy 81). Łącze
telekomunikacyjne powinno umożliwiać przeprowadzenie 1 rozmowy w jednym czasie.
3) ul. Cisowej 27/20 w Świdniku, pomieszczenie Ośrodka Kuratorskiego nr 2:
– 1 linia analogowa lub cyfrowa. Usługa musi być świadczona z użyciem planu krajowej
numeracji telefonicznej w lubelskiej strefie numeracyjnej (nr kierunkowy 81). Łącze
telekomunikacyjne powinno umożliwiać przeprowadzenie 1 rozmowy w jednym czasie.
4) ul. Adama Mickiewicza 5 w Świdniku, pomieszczenie Ośrodka Kuratorskiego nr 3:
– 1 linia analogowa lub cyfrowa. Usługa musi być świadczona z użyciem planu krajowej
numeracji telefonicznej w lubelskiej strefie numeracyjnej (nr kierunkowy 81). Łącze
telekomunikacyjne powinno umożliwiać przeprowadzenie 1 rozmowy w jednym czasie.
5) ul. Szkolna 3 w Łęcznej, pomieszczenie Ośrodka Kuratorskiego nr 4:
– 1 linia analogowa lub cyfrowa. Usługa musi być świadczona z użyciem planu krajowej
numeracji telefonicznej w lubelskiej strefie numeracyjnej (nr kierunkowy 81). Łącze
telekomunikacyjne powinno umożliwiać przeprowadzenie 1 rozmowy w jednym czasie.
6) ul. Lotniczej 8 w Lublinie, pomieszczenie Ośrodka Kuratorskiego nr 5:
– 1 linia analogowa lub cyfrowa. Usługa musi być świadczona z użyciem planu krajowej
numeracji telefonicznej w lubelskiej strefie numeracyjnej (nr kierunkowy 81). Łącze
telekomunikacyjne powinno umożliwiać przeprowadzenie 1 rozmowy w jednym czasie.
3.

Obecnie usługi telefonii stacjonarnej świadczone są przez „GTS ENERGIS” Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie.

4.

Usługi telekomunikacyjne powinny być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171
poz. 1800 z późni. zm.).
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5.

Świadczone w ramach umowy usługi telekomunikacyjne będą obejmowały:
1) Połączenia lokalne i strefowe.
2) Połączenia międzystrefowe.
3) Połączenia do sieci komórkowych.
4) Połączenia międzynarodowe.
5) Połączenia na bezpłatne linie 0-800.
6) Połączenia na ulgowe linie 0-801.
7) Połączenia na skrócone numery alarmowe do służb powołanych ustawowo do niesienia
pomocy, posiadających numery skrócone, np. 112, 999, 998, 997.
8) Połączenia na numery skrócone czterocyfrowe.
9) Połączenia do biura numerów.
10) Usługi faksowe.
Wszystkie wyżej wymienione rodzaje połączeń i usług muszą dotyczyć również połączeń z innymi
operatorami, bez naliczania dodatkowych opłat lub stosowania szczególnych taryfikatorów.

6.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewni:
1)

Przeniesienie do własnej sieci wszystkich numerów telefonów przydzielonych i dotychczas
wykorzystywanych przez Zamawiającego (bez przerw w pracy), zgodnie z art. 71 ustawy
Prawo telekomunikacyjne oraz § 6 rozporządzenia z dnia 1 marca 2006 r. Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych
sieciach telefonicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 42 poz. 290).

2)

Dostępność usług na poziomie nie gorszym niż 99.7% w skali miesiąca.

3)

Możliwość bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi zgodnie z art. 77 ustawy Prawo
telekomunikacyjne.

4)

Możliwość

korzystania

z

informacji

o

numerach

telefonicznych

abonentów

na terenie Polski.
5)

Możliwość korzystania z infolinii o numerach rozpoczynających się od cyfr 0800 i 0801.

6)

Możliwość korzystania z czterocyfrowych numerów skróconych do służb informacyjnych i
firm usługowych np. 9491, 9436, 9434, 9627, 9288 itp.

7)

Sekundowe naliczanie czasu realizowanych rozmów telefonicznych, z wyłączeniem
połączeń z biurem numerów TP S.A.

8)

Możliwość bezpłatnych połączeń pomiędzy wewnętrznymi numerami linii Zamawiającego w
lokalizacji przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 w Świdniku. W celu realizacji połączeń,
Wykonawca zapewni skróconą numerację.

9)

Skrócona numeracja powinna umożliwiać realizację połączeń wewnętrznych.

10) Możliwość przekazywania połączeń.
11) Preselekcję wszystkich połączeń do swojej sieci.
12) Naliczanie kosztów połączeń wg załączonego do oferty Formularza Cenowego.
13) Łącza

ISDN

powinny

umożliwiać

przesyłanie

informacji

o

opłacie

jako

AOC

w trakcie i po zakończeniu połączenia.
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14) Łącza ISDN powinny zapewniać możliwość transmisji cyfrowej w każdym kanale B z
prędkością 64 kbit/s i 16kbit/s na kanale D.
15) Bezbłędną transmisję faksową na portalach analogowych.
16) Połączenia wychodzące, z wyłączeniem połączeń z biurem numerów TP S.A. oraz połączeń
do sieci inteligentnych, muszą być rozliczane bez opłaty początkowej, poprzez naliczanie
sekundowe, które musi być przerwane w momencie rozłączenia się którejkolwiek ze stron.
17) Prezentację numerów abonentów zewnętrznych w ruchu przychodzącym o ile numer taki nie
został zastrzeżony.
18) Prezentację lub blokadę prezentacji numerów Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku. Domyślnie – prezentacja numeru (numery do zastrzeżenia zostaną
podane w trakcie obowiązywania umowy).
19) Płaski plan taryfowy, tj. bez okresów taryfikacyjnych ze względu na porę dnia oraz dni
tygodnia.
20) Rozliczanie usług dodatkowych, w szczególności tzw. informacyjnych, nastąpi zgodnie z
obowiązującym cennikiem Wykonawcy, w wariancie najkorzystniejszym dla Zamawiającego.
21) Wykonawca na żądanie Zamawiającego zablokuje lub odblokuje określone przez
Zamawiającego połączenia lub usługi dla numerów telefonicznych stanowiących przedmiot
zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od czasu otrzymania zlecenia.
22) Usługa telekomunikacyjna musi być świadczona w zgodzie z obowiązującymi przepisami i
standardami technicznymi.
23) Świadczenie

usługi

z

zastosowaniem

środków

technicznych

gwarantujących

bezpieczeństwo przekazu informacji.
24) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy telekomunikacyjnej oraz
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późni. zm.). Włączenie się przez osoby działające w imieniu Wykonawcy
do trwającego połączenia jest możliwe tylko w zakresie niezbędnym do usunięcia awarii lub
zakłóceń i tylko po dokonaniu sygnalizacji tego faktu osobom uczestniczącym w połączeniu.
25) Zamawiający

nie

może

być

obciążony

żadnymi

kosztami

wynikającymi

ze zmiany dotychczasowego Operatora, jak i kosztami obsługi urządzeń należących do
Wykonawcy.
26) Wsparcie techniczne w postaci opiekuna technicznego. Opiekun techniczny będzie
zobowiązany do przybycia do siedziby Zamawiającego w ciągu dwóch dni roboczych dla
Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) licząc od chwili zgłoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiającego.
27) Numer telefonu i faksu oraz adres e-mail, pod którym Zamawiający będzie zgłaszał awarie
(bezpośredni).
28) Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość kontaktu telefonicznego przez cały okres
trwania umowy z co najmniej jednym ze wskazanych przedstawicieli do kontaktów, we
wszystkie dni robocze tygodnia w godzinach minimum od 7.00 do 18.00.
29) Usuwanie awarii w czasie nie dłuższym niż 12 godziny od chwili jej zgłoszenia.
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30) Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, umożliwi przeniesienie numeracji w ostatnim dniu
obowiązywania umowy, do innego operatora bez obciążania Zamawiającego jakimikolwiek
kosztami z tego tytułu.
31) Wykonawca musi dostarczać w cyklach miesięcznych pełne zestawienia bilingowe, w
formacie umożliwiającym export danych do arkusza kalkulacyjnego Excel. Dopuszczalne jest
udostępnianie tych informacji za pomocą strony internetowej Wykonawcy, wysłanie pocztą
elektroniczną na adres:jkowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl lub na nośniku (CD, DVD) w
terminie do 21 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Zestawienie billingowe za dany
miesiąc powinno zawierać co najmniej:
a) wykaz wszystkich rozmów z podaniem numeru abonenta wybierającego i wybieranego,
b) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia połączenia,
c) czas rozmowy podany z dokładnością do jednej sekundy, nie dotyczy połączeń z biurem
numerów TP S.A. dla których dopuszczalne jest naliczanie opłaty za zdarzenie,
d) koszt połączenia.
W przypadku zaoferowania rabatu za rozmowy przychodzące należy także podać wszystkie
powyższe dane w odniesieniu do rozmów przychodzących, przy czym zamiast kosztu
połączenia należy podać wartość rabatu związanego z danym połączeniem oraz wartość
rabatu miesięcznego.
7.

Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usługi z użyciem technologii alternatywnych, tj. np.
VOIP, numery dostępu, bramki GSM oraz inne.

8.

Zamawiający informuje, że:
1) Średniomiesięczny ruch wychodzący z Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku wynosi około 700 godzin, w tym połączenia wewnętrzne to około 100
godzin. Prognozowany miesięczny ruch wychodzący, przyjęty do wyliczeń, wynosi 700 godzin,
tj. 42 000 minut.
Czas nawiązywanych połączeń w okresie realizacji zamówienia może się od niego różnić,
jednak nie może to mieć wpływu na cenę jednostkową połączenia oraz abonamentu.
2) Prognozowana struktura ruchu wychodzącego (z wyłączeniem połączeń wewnętrznych):


połączenia lokalne: 82 %,



połączenia do krajowych sieci komórkowych: 10 %,



połączenia międzystrefowe: 6,5 %,



połączenia do biura numerów TP S.A: 1,4 %



połączenia międzynarodowe 0,1 %.

3) Ruch przychodzący do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku,
przyjęto: 400 godzin miesięcznie tj. 24 000 minut.
4) Zgodnie z obowiązującą umową, obecny Wykonawca umożliwi przeniesienie numeracji w
ostatnim dniu obowiązywania umowy do innego operatora na żądanie Zamawiającego.
5) Zamawiający dysponuje jedną centralą telefoniczną zlokalizowaną w budynku przy ul. Kard.
S. Wyszyńskiego 18 w Świdniku, wykorzystującą trakt ISDN PRA (30B+D).
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6) Punkt styku łącza ISDN PRA (30B+D) zlokalizowany jest w piwnicy w budynku Sądu
Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kard. S.
Wyszyńskiego 18 w Świdniku.
7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z
rozbudową swojej infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z realizacją przedmiotowego
zamówienia publicznego.
8) Koszt wykonania przyłączy, usuwania awarii, obsługi powinien być wliczony w cenę
wykonywania usługi (cenę abonamentu i realizacji połączeń).
9) W lokalizacji przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 w Świdniku znajduje się centrala SLICAN
MAC-6400.
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Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTOWY
na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej
1. Pełna nazwa Oferenta:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. NIP: …………………………………………………………………………………………..
REGON: ………………………………………………………………………………………
3. Adres siedziby Oferenta:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
4. Adres korespondencyjny:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Telefon:
………….………………………………………………………………………………………
6. Fax.:
………………………………………………………………………………………………….
7. E-mail:
………………………………………………………………………………………………….
8.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia za łączną kwotę:
brutto: ….……………………………………………………………………………………...........
(słownie: …………………………………………………………………………………………….)
netto: ………………………………………………………………………………………………….
(słownie: ………………………………………………………………………………………………)

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do
zaproszenia do składania ofert na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci
stacjonarnej” i nie wnosimy do niego żadnych uwag oraz, w przypadku wyboru naszej oferty,
zobowiązujemy się do

zawarcia

umowy w

miejscu i terminie

określonym

przez

Zamawiającego.
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami postępowania i akceptujemy je
bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
11. Termin związania złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od dnia upływu ostatecznego
terminu do składania ofert.
……………………………………….
Podpis i pieczęć Oferenta
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Załącznik nr 3
FORMULARZ CENOWY
Oferujemy wykonanie zamówienia objętego przedmiotem
zamówienia zgodnie z podanymi poniżej cenami jednostkowymi netto:
Lp.

Oznaczenie
wycenianej
wielkości

Wyceniana wielkość

Oferowana cena
netto za
jednostkę
(zł)

Ilość

Wartość netto
(zł)

a

B

c

d

e

f=dxe

1

CaktPRA

aktywacja łącza ISDN
PRA
(opłata jednorazowa)

1

2

CaktANALOG

aktywacja łącza
analogowego
(opłata analogowa)

5

3

CabPRA

miesięczny
abonament łącza
ISDN PRA

9

4

CabANALOG

miesięczny
abonament łącza
analogowego

45

5

Cl

jedna minuta
połączenia lokalnego

309 960

Ck

jedna minuta
połączenia do sieci
krajowych
operatorów
komórkowych

37 800

Cm

jedna minuta
połączenia
międzystrefowego

24 570

Cbn

jedno połączenie do
biura numerów TP
S.A.

5 292

6

7

8

9
CmnS1st

jedna minuta
połączenia
międzynarodowego
na numer
stacjonarny do strefy
pierwszej

0
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10

CmnS2st

jedna minuta
połączenia
międzynarodowego
na numer
stacjonarny do strefy
drugiej

CmnS3st

jedna minuta
połączenia
międzynarodowego
na numer
stacjonarny do strefy
trzeciej

CmnS4st

jedna minuta
połączenia
międzynarodowego
na numer
stacjonarny do strefy
czwartej

CmnS5st

jedna minuta
połączenia
międzynarodowego
na numer
stacjonarny do strefy
piątej

CmnS6st

jedna minuta
połączenia
międzynarodowego
na numer
stacjonarny do strefy
szóstej

CmnS1kom

jedna minuta
połączenia
międzynarodowego
na numer
komórkowy do strefy
pierwszej

11

12

13

14

15

16

CmnS2kom

jedna minuta
połączenia
międzynarodowego
na numer
komórkowy do strefy
drugiej

0

0

0

0

0

0

0
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CmnS3kom

jedna minuta
połączenia
międzynarodowego
na numer
komórkowy do strefy
trzeciej

CmnS4kom

jedna minuta
połączenia
międzynarodowego
na numer
komórkowy do strefy
czwartej

CmnS5kom

jedna minuta
połączenia
międzynarodowego
na numer
komórkowy do strefy
piątej

CmnS6kom

jedna minuta
połączenia
międzynarodowego
na numer
komórkowy do strefy
szóstej

Cmn

Uśredniona wartość
jednej minuty
połączeń
międzynarodowych
Cmn = (ceny netto:
CmnS1st+ CmnS2st+
CmnS3st+ CmnS4st+
CmnS5st+ CmnS6st
+CmnS1kom+
mnS2kom+
CmnS3kom+
CmnS4kom
+CmnS5kom+
CmnS6kom)/12

Rp

wartość rabatu za
jedną minutę
połączeń
przychodzących

17

18

19

20

21

0

0

0

0

378

22

216 000

13

LWOG.2310-28/14

23

24

CON

Cena oferty netto:
stanowi sumę
wartości netto
(z kolumny „f”)
z wierszy od lp. 1 do
lp. 21 pomniejszoną
o wartość z wiersza
lp. 22 (Rp)

COB

Cena oferty brutto:
będąca podstawą
wyboru oferty
COB = CON
powiększona o
wyliczoną wartość
podatku VAT zgodnie
z obowiązującą
stawką

Objaśnienia:
1.

Wyliczona przez Wykonawcę wartość z poz. 23 i 24 należy wpisać odpowiednio w pkt. 8
Formularza Ofertowego.

2.

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku.

3.

O ile wykonawca jest w stanie udzielić rabatów za połączenia przychodzące, należy wpisać jego
wartość za każdą minutę połączenia przychodzącego.

4.

Oferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe netto podane w kolumnie „d” dla pozycji
od 1 do 20 oraz pozycji 22 obowiązywać będą w trakcie realizacji umowy. Ceny te stanowić
będą podstawę rozliczeń dokonywanych z Zamawiającym.

5.

Uśredniona wartość jednej minuty połączeń międzynarodowych (Cmn) należy określić jako
średnią arytmetyczną cen netto jednej minuty połączeń do wszystkich stref, do sieci
stacjonarnych i komórkowych, według poniższego podziału stref:
Strefa 1 – Europa,
Strefa 2 – Azja,
Strefa 3 – Ameryka Południowa,
Strefa 4 – Ameryka Północna,
Strefa 5 – Australia i Oceania,
Strefa 6 – Afryka.

6.

Zaoferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe netto podane w kolumnie „d” (z
wyłączeniem poz. 22) muszą mieć wartość większą od „0”.
……………………………………….
Podpis i pieczęć Oferenta
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Wzór

Załącznik nr 4
UMOWA NR …………
z dnia ………………………… r.

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta po przeprowadzeniu postępowania
o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt. 8 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późni. zm.) pomiędzy:
Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
21-040 Świdnik, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18
NIP: 712-32-35-253,

REGON: 060716192

reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”
a
.......................................................................................................................................................
z siedzibą w ..............., przy ul. ...................................................................................................,
wpisaną/ym do rejestru KRS/ewidencji pod numerem
..................................................................................
NIP: ………………………………REGON…………………..
reprezentowaną/ym przez:
1) .......................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................
zwaną/ym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”
Przedmiot Umowy
§1
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących przyłączenie
wewnętrznych sieci telefonicznych Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w
Świdniku do sieci publicznej i realizowanie połączeń z abonentami sieci publicznej. Szczegółowe
warunki realizacji przedmiotu Umowy opisane są w załączniku nr 1 do Zaproszenia stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych
przedmiotem zamówienia w dniu 01 kwietnia 2014 r. o godzinie 0:00.
3. Wykonawca będzie świadczył usługi stanowiące przedmiot Umowy z należytą starannością,
z zachowaniem wskaźników jakości określonych przepisami prawa.
§2
1. Wykonawca gwarantuje dostępność usługi na poziomie nie gorszym niż 99,7 % w skali miesiąca.
Usługę uznaje się za niedostępną w przypadku, gdy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy
nastąpi przerwa w świadczeniu usługi lub jest ona wykonywana poniżej wymaganego poziomu
jakości, określonego w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
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2. Wszelkie planowane przez Wykonawcę działania (tzw. Planowane przerwy), których skutkiem
będzie niedostępność usługi, muszą być zgłaszane najpóźniej na jeden dzień roboczy wcześniej.
Planowane przerwy nie mogą być dłuższe niż 4 godziny w danym okresie rozliczeniowym. W
przypadku dłuższych przerw niż wskazane w zdaniu poprzednim uważa się je za niedostępność
usługi po przekroczeniu czwartej godziny.
3. W przypadku braku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 przerwa w świadczeniu usługi traktowana
będzie jako stan niedostępności usługi opisany w ust. 1.
Wynagrodzenie
§3
1. Maksymalna

wartość

brutto

niniejszej

Umowy

wynosi:

……………………

PLN

(słownie zł. ……………………………………………………………………………………………………),
w tym podatek VAT w wysokości ……………………………………………………………………... PLN
(słownie zł. ………………………………………………………………………………………..………….),
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz ust. 6 i 7
2. W przypadku osiągnięcia kwoty brutto określonej w ust. 1, w trakcie miesiąca kalendarzowego,
maksymalna wartość Umowy może ulec zwiększeniu o wartość wynikającą z wystawionej faktury
dotyczącej tego miesiąca oraz wartość świadczenia usługi do momentu otrzymania przez
Zamawiającego faktury, z której wynikać będzie przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku nie osiągnięcia kwoty brutto określonej w ust. 1 do dnia 31 grudnia 2014 r.,
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o różnicę wynikającą z wynagrodzenia, o którym mowa w
ust. 1 i sumy wynagrodzeń miesięcznych od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.
4. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie za okresy miesięczne.
5. Zamawiający zapłaci za każdy miesiąc kalendarzowy obowiązywania Umowy opłatę obliczoną jako
suma

kosztów

wszystkich

połączeń

wykonanych

w

czasie

danego

miesiąca

i

opłat

abonamentowych, powiększonych o podatek VAT. Koszt połączenia obliczany będzie jako iloczyn
czasu połączenia, podanego z dokładnością do jednej sekundy i odpowiedniej w zależności od
rodzaju połączenia ceny jednostkowej określonej przez Wykonawcę w załączonym do oferty
Formularzu Cenowym (załącznik nr 2 do niniejszej Umowy). Koszty połączeń z biurem numerów
TP S.A. obliczane będą jako iloczyn ilości połączeń i ceny jednostkowej określonej przez
Wykonawcę w załączonym do oferty Formularzu Cenowym (załącznik nr 2 do niniejszej Umowy).
Koszt pojedynczego połączenia musi być podany z dokładnością do jednego grosza. Dodatkowe
usługi, w szczególności tzw. usługi informacyjne, rozliczane będą zgodnie z obowiązującym
cennikiem Wykonawcy w wariancie najkorzystniejszym dla Zamawiającego.
6. W trakcie obowiązywania Umowy podane w Formularzu Cenowym ceny netto mogą ulec zmianie
jedynie na korzyść Zamawiającego.
7. Jeżeli Wykonawca zadeklarował stosowanie rabatu za połączenia przychodzące, każdorazowo
kwota wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 4 zostanie pomniejszona o wielkość
tego rabatu. Kwota rabatu za dany miesiąc zostanie obliczona jako iloczyn czasu wszystkich
połączeń przychodzących w danym miesiącu i rabatu jednostkowego określonego w Formularzu
Cenowym.
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8. Dodatkowo wraz z pierwszą opłatą miesięczną Zamawiający zapłaci Wykonawcy opłaty
aktywacyjne w wysokości: netto …………………………………………. PLN
(słownie zł…………................……………………………………..…….) powiększone o podatek VAT.
9. Opłata abonamentowa miesięczna za niepełny miesiąc obowiązywania Umowy obliczana będzie
jako iloczyn liczby dni w miesiącu, przez które Umowa obowiązuje i jednej trzydziestej kwoty opłaty
abonamentowej miesięcznej.
10. Za wykonane usługi stanowiące przedmiot Umowy Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT, w
której jako odbiorcę wskaże Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
uwzględniającą zakres faktycznie wykonanych usług w danym

miesiącu, w ciągu 7 dni po

zakończeniu miesiąca, którego faktura dotyczy. Zamawiający uiści należność przelewem w
terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury.
11. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek wskazany w fakturze.
12. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego, pod warunkiem
posiadania stosownych środków przez Zamawiającego w dniu dokonania polecenia przelewu. W
przeciwnym razie dniem zapłaty jest data wpływu środków na rachunek Wykonawcy
13. Dopuszcza się zmianę maksymalnej wartości brutto Umowy, o której mowa w ust. 1, w przypadku
wystąpienia zmiany, o której mowa w ust. 2 oraz w § 11 ust. 2 Umowy.
Obowiązki Stron
§4
1. W ramach usługi stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca zapewnia Zamawiającemu:
a)

wykonanie instalacji połączeń traktów i linii z wewnętrzną siecią Zamawiającego,

b)

techniczną pomoc związaną ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych po zgłoszeniu przez
Zamawiającego, obejmującą w szczególności:
-

bezpłatne eliminowanie awarii i nieprawidłowości w pracy łącza;

-

wsparcie techniczne, co najmniej w godzinach od 7
zgłaszania

awarii

oraz

konsultacji

00

technicznych

00

do 18

w dni robocze w zakresie

dotyczących

sygnalizacji

oraz

funkcjonowania łączy;
-

bezpłatne przeglądy stanu technicznego pracy łączy;

-

bezpłatne usuwanie awarii w czasie nie dłuższym niż 12 godziny od chwili jej zgłoszenia;

-

możliwość zgłoszenia reklamacji.

2. Reklamacje mogą być składane w szczególności z tytułu:
a) niedotrzymania z winy Wykonawcy określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia
usług;
b) niewykonania lub nienależytego wykonania usługi;
c) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi.
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3. Reklamacje

mogą

być

składane

pisemnie,

faksem,

emailem,

telefonicznie

lub ustnie do protokołu, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na
odległość.
4. Szczegółowe zasady reklamacji zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1
października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna
odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej ( Dz. U. Nr 226, poz. 2291).
§5
Jeżeli do zrealizowania Umowy niezbędne będzie zainstalowanie dodatkowych urządzeń, to
zostaną one dostarczone i zamontowane na koszt Wykonawcy.
Obowiązki Wykonawcy
§6
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w
całości lub w części, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.
3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich
podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.
Okres obowiązywania Umowy
§7
1. Umowę zawiera się na czas określony do dnia 31 grudnia 2014 r. z zastrzeżeniem ust. 2
niniejszego paragrafu.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy wartość przedmiotu Umowy w trakcie jej realizacji
osiągnie kwotę wskazaną w § 3 ust.1, z zastrzeżeniem postanowienia § 3 ust. 2.
Odpowiedzialność Stron Umowy
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:
a)

w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy
-

dla lokalizacji wymienionej w pkt 2 ppkt 1 załącznika nr 1 do zaproszenia – w wysokości
1 000.00 zł. (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

-

w odniesieniu do każdej z lokalizacji wymienionej w pkt 2 ppkt 2 - 6 załącznika nr 1 do
zaproszenia – w wysokości 100.00 zł. (słownie: sto zł 00/100) za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia względem każdej z lokalizacji odrębnie;

b)

w przypadku niedostępności usług - w wysokości 100.00 zł. (słownie: sto zł 00/100) za każdą
rozpoczętą godzinę niedostępności względem każdej z lokalizacji odrębnie;

c)

w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii w ciągu 12 godzin od jej zgłoszenia - w wysokości
1 000.00 zł. (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

d)

w przypadku zaprzestania świadczenia usługi z przyczyny, za którą Wykonawca ponosi
odpowiedzialność - w wysokości 5 000.00 zł. (słownie: pięć tysięcy zł 00/100), z
zastrzeżeniem, że za zaprzestania świadczenia usługi uważa się zaprzestanie świadczenia
usługi przez okres kolejne 72 godziny;
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e)

w

przypadku

nieprzybycia

opiekuna

technicznego

w

czasie

wymaganym

przez

Zamawiającego – w wysokości 1 000.00 zł. (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za każdy
rozpoczęty dzień niestawienia się opiekuna technicznego;
f)

w

przypadku

jednostronnego

rozwiązania

Umowy

w

trybie

natychmiastowym

bez

wypowiedzenia z winy Wykonawcy przez Zamawiającego w wysokości 7 000.00 zł. (słownie:
siedem tysięcy zł 00/100).
2. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym
bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy w przypadku:
a)

niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 1
ust. 2, § 2 ust. 1 i § 4 ust. 1 lit. b) niniejszej Umowy;

b)

co najmniej dwukrotnego w trakcie obowiązywania niniejszej umowy niedostępności usług
telekomunikacyjnych dla co najmniej 20 % numerów abonenckich objętych niniejszą Umową,
przez co najmniej kolejne 36 godzin;

c)

w przypadku zaprzestania świadczenia usługi z przyczyny, za którą Wykonawca ponosi
odpowiedzialność;

d)

co najmniej dwukrotnego nieprzybycia opiekuna technicznego w czasie wymaganym przez
Zamawiającego w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.

3. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 kumulatywnie i
niezależnie od jednostronnego rozwiązania umowy, o którym mowa odpowiednio w ust. 2, z
powodu tych samych okoliczności, które były podstawą naliczenia kar, oraz niezależnie od kary
umownej przysługującej Zamawiającemu zgodnie z ust. 1 lit f).
4. Zamawiający ma prawo potrącania należności z tytułu kar, o których mowa w ust. 1 z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia. Zamawiający może także dochodzić na zasadach ogólnych
odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.
5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
kar umownych, na zasadach ogólnych.
6. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku udzielenia przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, czy też przez Sąd Rejonowy Lublin –
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na podstawie umowy ramowej zawartej przez Sąd
Apelacyjny w Krakowie – zamówienia objętego przedmiotem niniejszej Umowy, zgodnie z
zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wskazania
zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego, udzielania

zamówień

oraz

zawierania

umów ramowych na

rzecz sądów

powszechnych. Uprawnienie powyższe przysługuje Zamawiającemu aż do dnia wykonania
niniejszej Umowy w terminie 30 dni roboczych od powzięcia przez Zamawiającego informacji o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje
jakiekolwiek odszkodowanie, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za zrealizowane w
ramach niniejszej Umowy usługi zgodnie z Formularzem Cenowym Wykonawcy.
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Pozostałe postanowienia
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego
prawa m.in.:
a)

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) i
wydanych na jej podstawie rozporządzeń;

b)

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późni. zm.) i wydanych na jej podstawie rozporządzeń;

c)

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
§ 10

Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
1. W razie korzystnej dla Zamawiającego zmiany ceny usług świadczonych przez Wykonawcę,
zmienione ceny będą stosowane wobec Zamawiającego. Obowiązkiem

Wykonawcy będzie

dostarczenie nowego cennika.
2. W przypadku zmiany w trakcie obowiązywania Umowy stawki podatku VAT dopuszcza się zmianę
wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę wynikającą ze zmiany kwoty podatku VAT względem usług
jeszcze nie wykonanych. Zmiana taka może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji Umowy możliwość zmiany Umowy w przypadku
wprowadzenia przez Wykonawcę nowszych lub bardziej zaawansowanych technologii dotyczących
świadczonych przez niego usług, o ile będą korzystniejsze dla Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do Umowy regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych, który wiązałby Strony w zakresie, w jakim nie jest sprzeczny z Umową lub
załącznikami do niej, a nie byłby niekorzystny dla Zamawiającego.
§ 12
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony w szczególności dopuszczają zmiany umowy w przypadku:
Lp.

Oznaczenie okoliczności

Zakres zmian w umowie

W razie korzystnej dla Zamawiającego zmiany
cen usług świadczonych przez Wykonawcę

Zmiana (zmniejszenie) wynagrodzenia Wykonawcy

W przypadku renegocjacji przez Strony cen
usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego w ramach niniejszej umowy

Dołączenie do postanowień umowy nowego cennika
usług

W przypadku zmiany stawki podatku VAT w
trakcie obowiązywania umowy dopuszcza się
zmianę wartości umowy o różnicę wynikającą ze
zmiany wartości podatku VAT względem usług
świadczonych po zmianie stawki podatku

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że
zmiana wynagrodzenia może nastąpić maksymalnie o
różnicę zmienionej stawki VAT

1.

2.
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3.

Wprowadzenie przez Wykonawcę nowszych lub
bardziej zaawansowanych technologii
dotyczących świadczonych przez niego usług, o
ile będą korzystniejsze
dla Zamawiającego

1) Zmiana przedmiotu umowy
2) Zmiana terminu wykonania umowy

Zmiana zasad świadczenia usługi

4.

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia
do umowy Regulaminu świadczenia usług, który
wiązałby Strony w zakresie, w jakim nie jest
sprzeczny z umową lub Załącznikami do niej, a
nie byłby niekorzystny dla Zamawiającego
W przypadku konieczności zmian terminu
wykonania umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego

Zmiana terminu wykonania umowy

5.

Zmiana terminu wykonania umowy

6.

W przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej
rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne,
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do
zapobieżenia, uniemożliwiające realizację
umowy na zasadach w niej określonych

7.

Zmiany
obowiązujących
przepisów,
jeżeli
konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego

Dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu
prawnego

8.

Zaistnienia
okoliczności
(technicznych,
gospodarczych itp.), uniemożliwiających realizację
umowy na zasadach w niej określonych,
których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy

1) Zmiana przedmiotu umowy
2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

3. Inicjatorem zmian umowy może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w
okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian. W przypadku,
gdy inicjatorem zmian jest Wykonawca, Zamawiający nie ma obowiązku rozpatrywania wniosku o
zmianę wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności,
o których mowa w ust. 1 nie przedłoży szczegółowego wniosku wraz z uzasadnieniem o zmianę
umowy.
§ 13
1. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest:
a) ……………………………………………………………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………………………………………………………..
2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest:
a) ……………………………………………………………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………………………………………………………
1. W przypadku zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiającym i Wykonawca powiadomią o
tym fakcie drugą stronę.
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§ 14
Umowę sporządzono

w

trzech jednobrzmiących

egzemplarzach, dwa

egzemplarze dla

Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.
§ 15
Integralną część Umowy stanowią:
-

załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

-

załącznik nr 2 – Formularza Ofertowy;

-

załącznik nr 3 - Formularz Cenowy.

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 5
OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko) …………………………………………………………………
jako upoważniony do reprezentowania firmy (nazwa):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
oświadczam, że:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. nie

złożyłem

nieprawdziwych

informacji mających

wpływ

na

wynik

prowadzonego

postępowania.

………………………………………….
Podpis i pieczęć Oferenta
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