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I. Nazwa i adres Zamawiaj�cego 

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu 

41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 

Regon: 240837054 

NIP: 644-337-38-32 

Tel. (032) 296-42-98, 296 41 88 

Fax (032) 263-57-19 

www.szpital.sosnowiec.pl

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 

II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotycz�ce przedmiotu i realizacji 
zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest  �wiadczenie usług telefonicznych z telefonów 

stacjonarnych ko�cowych i centrali wewn�trznej. Wspólny Słownik Zamówie� (CPV):. - 
64.20.00.00-8; 64.21.10.00-8. 

2. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia okre�lone s� w Specyfikacji 

Technicznej,  stanowi�cej zał�cznik nr 4 do SIWZ. 

2.Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu usytuowany jest w dwóch ró�nych 

lokalizacjach : 

a) Lokalizacja – Sosnowiec ul. Szpitalna  1  

b) Lokalizacja – Sosnowiec ul. E. Zegadłowicza 3 

Obecnie w obiekcie przy ul. Szpitalnej pracuje centrala typu DGT 3400, natomiast w 

obiekcie przy ul. E. Zegadłowicza centrala typu SLICAN CCA 2720.3. 

W momencie uruchomienia usługi Szpital b�dzie dysponował nowymi centralami z 

wyposa�eniem umo�liwiaj�cym zasilenie traktami ISDN PRA30B+D. 

3. �wiadczenie usług telekomunikacyjnych obejmuje: 
3.1. Przydział kolejnych 400 numerów DDI o wspólnym prefiksie 

3.2. �wiadczenie usług telekomunikacyjnych za pomoc� linii ISDN 2 trakty PRA 30B+D 

(po jednym trakcie w ka�dej z lokalizacji) z usług� DDI dla ł�cznie 400 numerów. 

3.3. czas trwania umowy – 24 miesi�ce – okresy rozliczeniowe 

3.4.   Zakres usług powinien realizowa�: 
a) poł�czenia lokalne i strefowe, 

b) poł�czenia mi�dzystrefowe, 

c) poł�czenia do sieci komórkowych, 

d) poł�czenia mi�dzynarodowe, 

e) zapewnienie transmisji dla faksu, 

f) poł�czenia pozostałe (poł�czenia do biura numerów 118913, teleinformatyczne 

itp.), 

g) poł�czenia bezpłatne do słu�b powołanych ustawowo do niesienia pomocy 

posiadaj�cych numery skrócone tj:112, 999, 998, 997, 991,992, 993, 994, 986, 

h) automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 0-800;0-801;0-804;  

linie informacyjne 91XX; 93XX; 95XX 

i) sekundowy system naliczania, bez dodatkowych opłat (np. za inicjacj� poł�czenia), 

j) automatyczny wybór prefiksu operatora, 

k) bezpłatn� blokad� poł�cze�: 0700..., 0400..., 0300..., oraz innych je�li zajdzie taka 

konieczno��, 
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l) bezpłatny wykaz zrealizowanych poł�cze�, sporz�dzony w formie papierowej i 

elektronicznej – do 14 dni od zako�czenia okresu rozliczeniowego, 

m) bezpłatn� całodobow� mo�liwo�� zgłaszania usterek i awarii ł�czy 

4. Warunki dotycz�ce realizacji zamawianych usług. 
4.1.  Usługi telekomunikacyjne b�d� �wiadczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.)

4.2. Wykonawca b�dzie naliczał koszty poł�cze� wg  formularza ofertowego- zał�cznik I 

4.3. Wysoko�� stawek za usługi telefoniczne nie ulegnie zwi�kszeniu w czasie trwania 

umowy 

4.4. Wykonawca zapewni wył�cznie płaski plan taryfowy, tj. bez okresów taryfikacyjnych 

ze wzgl�du na por� dnia oraz dni tygodnia lub upustów cenowych dla wybranego 

operatora 

4.5. Wykonawca b�dzie dostarczał w cyklach miesi�cznych pełne zestawienia bilingowe 

4.6. Rozliczenia za �wiadczone usługi b�d� nast�powa� w systemie miesi�cznym. 

Zamawiaj�cy zobowi�zany b�dzie do uiszczenia opłaty za zrealizowane usługi w 

terminie 30 dni daty otrzymania przez Zamawiaj�cego prawidłowo wystawionej faktury.

4.7. Zamawiaj�cy nie poniesie dodatkowych kosztów zwi�zanych z rozbudow�
infrastruktury, zwi�zanej z zapewnieniem realizacji umowy, ewentualne naprawy 

zwi�zane z odtworzeniem infrastruktury obiektu po w/w rozbudowie ponosi 

wykonawca.  

4.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi�zane zakupem, uruchomieniem oraz 

eksploatacj� zastosowanych urz�dze�, instalacji realizuj�cych �wiadczon� usług�. 

5. Warunki serwisu oraz jako�ci �wiadczonych usług. 

5.1.W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zapewni Zamawiaj�cemu: 

a) indywidualnego opiekuna zajmuj�cego si� bie��c� obsług� Zamawiaj�cego 

b) bezpłatn� obsług�, eksploatacj� oraz okresowe przegl�dy stanu technicznego, pracy 

ł�czy( w tym bezpłatne eliminowanie usterek i nieprawidłowo�ci) 

c) 24 godz. na dob� i 7 dni w tygodniu serwis, który b�dzie usuwał wszelkie awarie 

ł�czy w terminie nie dłu�szym ni� 8 godz. od momentu zgłoszenia  

5.2.Wykonawca zobowi�zany jest do �wiadczenia usług  w sposób ci�gły zapewniaj�cy 

brak przerwy w ł�czno�ci telefonicznej podczas przeł�czania na nowego operatora 

 jak i podczas �wiadczenia usługi telekomunikacyjnej. 

5.3.W przypadku wyst�pienia dłu�szej jak 1 godzinna przerwy w �wiadczeniu usług (bez 

wzgl�du na przyczyn�), wykonawca zobowi�zuje si� do zapłaty kary umownej 

wysoko�ci 1/20 miesi�cznych kosztów �wiadczenia usług (wyliczonej na podstawie 

�redniej z trzech miesi�cy) za ka�d� nast�pn� godzin� przerwy.  

5.4.W celu zapewnienia ci�gło�ci �wiadczenia usług dla obu lokalizacji, Zamawiaj�cy 

dopuszcza zestawienie przez Wykonawc� ł�czy równoległych (awaryjnych) 

realizowanych przy zastosowaniu jednej z mo�liwo�ci:�droga radiowa , �wiatłowód , 

linie kablowe, bramy VoIP. 

a) w przypadku zastosowania technologii VoIP Zamawiaj�cy udost�pni ł�cza ethernet 

o odpowiednich parametrach 

b) zastosowane rozwi�zanie winno zapewni� porównywaln� przepustowo�� ł�cza 

podstawowego jak równie� zachowanie numeracji DDI dla poł�cze�
przychodz�cych 

c) wszelkie koszty zwi�zane z uruchomieniem, eksploatacj� ł�czy awaryjnych musz�
by� okre�lone w punkcie „ inne ” zał�cznika nr I stanowi�c tym samym ł�czny 

koszt �wiadczonych usług  

6. Zestawienie �redniomiesi�cznych  poł�cze� telefonicznych w szpitalu: 
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szpitalna zegadłowicza kierunek 

poł�cze� czas poł. czas poł. 

komórki 56:41:42 1824 22:43:19 824 

lokalne 188:44:53 4336 12:44:55 3827

mi�dzystrefowe 22:31:14 525 17:30:58 407 

infolinie 08:24:22 412     

inne 01:35:58 144     

mi�dzynarodowe 00:07:58 4 00:16:31 13 

RAZEM   7245   5071

III. Termin realizacji zamówienia 

1. Operator osi�gnie techniczn� gotowo�� do rozpocz�cia usługi w terminie do 4 tygodni 

od dnia zawarcia umowy.    

2. Operator  przedło�y do 14 dni od dnia zawarcia umowy wykaz przydzielonych 

numerów.  

3. Usługa telefonii stacjonarnej �wiadczona b�dzie przez okres 24 miesi�cy – okresów 

rozliczeniowych od momentu przeł�czenia nowej numeracji na now� central�.    
���Termin realizacji rozpocz�cia �wiadczenia usługi uzale�niony jest od terminu dostawy i 

wymiany dwóch central telefonicznych i mo�e by� przesuni�ty z przyczyn niezale�nych 

od Wykonawcy np.: przedłu�aj�cy si� w czasie termin dostawy i wymiany dwóch 

central telefonicznych, przeprowadzenie procedur zwi�zanych z ogłoszeniem w 

mediach informacji o zmianie dotychczasowej numeracji lub innych okoliczno�ci, 

których nie da si� przewidzie�. 

IV. Warunki udziału w post�powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków  

1. O udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� Wykonawcy którzy: 

a.  posiadaj� uprawnienie do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli 

ustawy nakładaj� obowi�zek posiadania takich uprawnie�: 
-  wpis do rejestru przedsi�biorców telekomunikacyjnych.  

b. posiadaj� niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie oraz dysponuj� potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi�
pisemne zobowi�zanie innych podmiotów do udost�pnienia potencjału technicznego 

i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

c. znajduj� si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie 

zamówienia. 

d.  nie podlegaj� wykluczeniu z post�powania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Spełnienie przez Wykonawc� warunków udziału w post�powaniu, Zamawiaj�cy b�dzie 

oceniał na podstawie dokumentów i o�wiadcze�  przedło�onych w ofercie. 
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V. Wykaz o�wiadcze� i dokumentów, jakie maj� dostarczy� Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post�powaniu oraz wymaganych 
warunków dotycz�cych przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. 
Zawarto�� oferty 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post�powania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okoliczno�ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

Prawo zamówie� publicznych, nale�y zło�y�:
Aktualny odpis z wła�ciwego rejestru, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 

2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo  

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o�wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy. 

Je�eli Wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje si� odpowiednio  § 4 Rozporz�dzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo�e 

��da� Zamawiaj�cy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog� by�
składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817). 

2. W celu potwierdzenia, �e Wykonawcy  posiadaj� uprawnienie do wykonywania 

okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli ustawy nakładaj� obowi�zek posiadania 

takich uprawnie�.
 - za�wiadczenie o wpisie do rejestru przedsi�biorców telekomunikacyjnych,   

- zło�y� o�wiadczenie według zał�cznika nr 2 do SIWZ. 

3. W celu potwierdzenia, �e Wykonawcy posiadaj� niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie oraz 

dysponuj� potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

nale�y:  

   -  zło�y� o�wiadczenie według zał�cznika nr 2 do SIWZ. 

4. W celu potwierdzenia, �e Wykonawcy znajduj� si� w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniaj�cej wykonanie zamówienia nale�y:  

- zło�y� o�wiadczenie według zał�cznika nr 2 do SIWZ. 

5. W celu potwierdzenia, �e oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 

Zamawiaj�cego nale�y:  

 -  przedło�y� zatwierdzon� Specyfikacj� Techniczn� wg zał�cznika nr 4 do SIWZ, 
     -  zło�y� o�wiadczenie według zał�cznika nr 2 do SIWZ; 

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca mo�e polega� na wiedzy i do�wiadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno�ciach 

finansowych innych podmiotów, niezale�nie od charakteru prawnego ł�cz�cych go z 

nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi�zany jest udowodni�
Zamawiaj�cemu, i� b�dzie dysponował zasobami niezb�dnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególno�ci przedstawiaj�c w tym celu pisemne zobowi�zanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb�dnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia. 

7. Dla Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w 

szczególno�ci zastosowanie art. 23 Prawa zamówie� publicznych. Oferta winna 

zawiera� dokument potwierdzaj�cy ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania 

ich w niniejszym post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w post�powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Warunki okre�lone w art. 22 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówie� publicznych 

mog� by� spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców ł�cznie. 

Pozostałe warunki dotycz�ce Wykonawcy stosuje si� odpowiednio do Wykonawców.  
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8. Pełnomocnictwo – je�li Wykonawc� reprezentuje pełnomocnik.  

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia po�wiadczona za zgodno�� z oryginałem  

przez notariusza. 

9. Wypełnione czytelnie, podpisane i opiecz�towane przez osob�/osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy: 

-   formularz ofertowy  wg wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 1 do SIWZ, 

-   formularz o�wiadcze� wg wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 2  do SIWZ, 

-  Specyfikacj� Techniczn� wg zał�cznika nr 4 do SIWZ. 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mog� by� przedstawione w formie oryginału albo 

kserokopii po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem przez osob�/osoby uprawnion�/e do 

reprezentowania Wykonawcy i opatrzone piecz�ci� imienn�. 
Zamawiaj�cy wymaga, aby dokumenty okre�lone w pkt. 9 sporz�dzone były zgodnie z 

zał�cznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca si� wypełnienie zał�czników nr 1, 

2  na drukach stanowi�cych zał�czniki do niniejszej SIWZ. 

VI. Wymagania dotycz�ce wadium 

Zamawiaj�cy nie wymaga wniesienia wadium. 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania si� zamawiaj�cego z wykonawcami oraz 
przekazywania o�wiadcze� i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania si� z Wykonawcami 

1. Zamawiaj�cy dopuszcza elektroniczn� form� porozumiewania si� z Wykonawcami za 

pomoc� e-maila oraz faxu. Je�eli Zamawiaj�cy lub Wykonawca przekazuj�
o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drog� elektroniczn�, 
ka�da ze stron na ��danie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówie� publicznych Wykonawca mo�e 

zwróci� si� do Zamawiaj�cego o wyja�nienie tre�ci Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

3. Zamawiaj�cy niezwłocznie udzieli wyja�nie�, nie pó�niej jednak ni� na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem �e wniosek o wyja�nienie tre�ci 

SIWZ wpłyn�ł do Zamawiaj�cego nie pó�niej ni� do ko�ca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówie� publicznych, je�eli wniosek o 

wyja�nienie tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie 

terminu składania wniosków, Zamawiaj�cy mo�e udzieli� wyja�nie� albo pozostawi�
wniosek bez rozpoznania. 

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówie� publicznych przedłu�enie terminu 

składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa                    

w pkt. 2.   

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowa�niony jest Dział Zamówie�
Publicznych i Zawierania Umów, tel: (032) 296-42-98, 296 41 88,                                    

fax: (032) 296-42-98, 

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

fax: (032) 263-57-19 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca winien zapozna� si� ze wszystkimi rozdziałami oraz zał�cznikami 

składaj�cymi si� na Specyfikacj� Istotnych Warunków Zamówienia. 
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2. Wykonawca ma prawo zło�y� tylko jedn� ofert�, zgodnie z wymaganiami okre�lonymi 

w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na cało�� przedmiotu 

zamówienia. 

3. Formularz ofertowy nale�y wypełni� według warunków i postanowie� SIWZ. W 

przypadku, gdy jakakolwiek cz��� z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy 

Zamawiaj�cy zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.  

4. Ofert� nale�y sporz�dzi� czytelnie w j�zyku polskim w formie pisemnej. 

5. Oferta, a tak�e wszelkie składane o�wiadczenia musz� by� podpisane przez osob� lub 

osoby upowa�nione do reprezentowania Wykonawcy. Ka�da strona oferty powinna 

by� parafowana przez osob� podpisuj�c� ofert�. Podpisy powinny by� czytelne lub 

opatrzone imienn� piecz�tk�. 
6. Wszystkie dokumenty i o�wiadczenia w j�zykach obcych nale�y dostarczy�

przetłumaczone na j�zyk polski. 

7. Oferta wraz z wszystkimi zał�czonymi dokumentami i o�wiadczeniami powinna 

stanowi� jedn� cało��. Wszystkie strony nale�y poł�czy� ze sob� (zszy�, spi��, 
zbindowa� lub w inny sposób). 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w tre�ci oferty musz� by� parafowane przez 

osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniej�c�. 
9. Dokumenty stanowi�ce tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 

1503 ze zm.) powinny by� umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica 

przedsi�biorstwa”. 

10. Ofert� nale�y umie�ci� w zamkni�tej kopercie, opisanej w nast�puj�cy sposób:  

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. 

Oferta do post�powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

Usługi telefonii stacjonarnej
Znak sprawy: ZZP-2200-54/10 

Nie otwiera� przed 05.10.2010r., godz. 11
30

”  

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 

a) Wykonawca mo�e wprowadzi� zmiany do zło�onej oferty b�d� wycofa� ofert�
pod warunkiem, �e Zamawiaj�cy otrzyma pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian b�d� wycofaniu oferty przed upływem terminu składania 

ofert 

b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by� zło�one na takich samych 

zasadach jak składana oferta – w zamkni�tej kopercie odpowiednio oznakowanej 

napisem „zmiana”. 

c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostan� otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmian� i po stwierdzeniu poprawno�ci procedury 

dokonania zmian zostan� doł�czone do oferty. 

d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.  

IX. Termin zwi�zania ofert�
Termin zwi�zania ofert� wynosi 30 dni, licz�c od upływu terminu składania ofert. 
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X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty  nale�y zło�y� w SP Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. 

Szpitalna 1, Sekretariat III pi�tro do dnia 05.10.2010r. do godz. 1000
 . 

2. Oferta zło�ona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 

ustawy Prawo zamówie� publicznych. 

3. Zamawiaj�cy otworzy oferty w dniu 05.10. 2010r. o godz. 1130
 w sali konferencyjnej 

Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III pi�tro. Otwarcie ofert jest 

jawne. 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca poda cen� ofertow� na formularzu ofertowym (zał�cznik nr 1). 

2. Oferta musi zawiera� ostateczn�, sumaryczn� cen� obejmuj�c� wszystkie koszty z 

uwzgl�dnieniem wszystkich opłat i podatków. 

3. Cena oferty powinna by� skalkulowana w sposób jednoznaczny (obejmuj�cy warto��
oferty, koszty dostawy do Zamawiaj�cego i monta�u, ubezpieczenia na czas transportu, 

przeszkolenia pracowników  i itp.). 

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym nale�y poda� w 

zaokr�gleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasad�
okre�lon� w �5 ust. 6 Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w 

sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 

212, poz. 1337)- "ko�cówki poni�ej 0,5 grosza pomija si�, a ko�cówki 0,5 grosza i 

wy�sze zaokr�gla si� do 1 grosza".

4. Cena ma by� wyra�ona w złotych polskich. 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj�cy b�dzie si� kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

Cena  – 100%
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cen� :
Cmin – cena  najni�sza spo�ród badanych ofert 

Cb – cena  badanej oferty 

100 – stały współczynnik 

P – liczba punktów 

P = ( Cmin / Cb ) x 100 x 100%  
Za najkorzystniejsz� zostanie uznana oferta z najwi�ksz� liczb� punktów. 

XIII. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy 

Zamawiaj�cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy. 

XIV. Pozostałe reguły post�powania 

1. Zamawiaj�cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia 

dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrze� umowy ramowej. 

2. Zamawiaj�cy ��da wskazania przez Wykonawc� w ofercie cz��ci zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 

3.  Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci składania ofert wariantowych. 

4.  Zamawiaj�cy nie przewiduje udzielenia zamówie� uzupełniaj�cych okre�lonych w art. 

67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp. 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostan� wprowadzone do tre�ci zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego  
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XVI.  Informacje o formalno�ciach, jakie powinny by� dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

1. Zamawiaj�cy zawrze umow� w sprawie zamówienia publicznego, z zastrze�eniem 

art. 183, w terminie nie krótszym ni� 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub 

drog� elektroniczn�) o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiaj�cy mo�e zawrze� umow� przed terminem 5 dni  od dnia przekazania 

informacji o wyborze oferty, je�eli: 

a) do post�powaniu zostanie zło�ona tylko jedna oferta, 

b) nie zostanie odrzucona �adna oferta, 

c) nie zostanie wykluczony �aden Wykonawca. 

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiaj�cy wska�e wybranemu w wyniku 

niniejszego post�powania Wykonawcy. 

XVII. Pouczenie o �rodkach ochrony prawnej przysługuj�cych wykonawcy w toku 
post�powania o udzielenie zamówienia 

W toku post�powania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługuj�
�rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówie� publicznych        

( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). 
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Zał�cznik nr 1 
ZZP-2200-54/10 

……………………………………                                                                                                                                         

   (piecz�� firmowa Wykonawcy) 

      

Formularz oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

.............................................................................................................................. 

siedziba/adres:  

............................................................................................................................. 

Regon: ........................................................... NIP: ............................................ 

telefon:...............................................fax: .......................................................... 

e–mail:................................................................................................................ 

1. Przyst�puj�c do post�powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: usługi telefonii stacjonarnej, oferuj� wykonanie przedmiotu 

zamówienia na warunkach okre�lonych w SIWZ i o warto�ci: 

Szacunkowy 24 miesi�czny koszt 

usługi brutto 

Jednostka 

miary 
Ilo��

cena za m-c 

netto 

cena całkowita 

netto 

podatek 

VAT 

cena 

całkowita 

brutto 

Czas trwania umowy 

Okres 

rozliczeniowy/ 

miesi�c  

24        

Dane wskazane w ofercie maj� tylko charakter informacyjny. Zamawiaj�cy b�dzie uiszczał zapłat�
tylko za faktycznie wykonane poł�czenia i usługi.

2. Termin wykonania zamówienia : 
2.1. Usługa telefonii stacjonarnej �wiadczona b�dzie przez okres 24 miesi�cy – okresów 

rozliczeniowych od momentu przeł�czenia nowej numeracji na now� central�.    

Koszty miesi�czne         

lp Elementy składowe   
Jednostka 

miary 
Ilo��

cena 
jednostkowa 

netto 

cena 
jednostkowa 

brutto 

Warto��
netto 

podatek 
VAT 

(%) 

Warto��
brutto 

        zł zł   zł  zł 

1 infolinie minuta 505           

2 Poł�czenia mi�dzynarodowe minuta 30           

3 Poł�czenia lokalne minuta 12100           

4 Poł�czenia mi�dzystrefowe minuta 2400           

5 Poł�czenia do sieci komórkowej minuta 4800           

6 Abonament miesi�czny Abonament 1           

7 inne             

 -----    
                                                                                                                                       RAZEM 
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2.2. Termin realizacji rozpocz�cia �wiadczenia usługi uzale�niony jest od terminu dostawy 

i wymiany dwóch central telefonicznych i mo�e by� przesuni�ty z przyczyn 

niezale�nych od Wykonawcy np.: przedłu�aj�cy si� w czasie termin dostawy i 

wymiany dwóch central telefonicznych, przeprowadzenie procedur zwi�zanych z 

ogłoszeniem w mediach informacji o zmianie dotychczasowej numeracji lub innych 

okoliczno�ci, których nie da si� przewidzie�.  

3. Warunki płatno�ci:  
Rozliczenia za �wiadczone usługi b�d� nast�powa� w systemie miesi�cznym. 

Zamawiaj�cy zobowi�zany b�dzie do uiszczenia opłaty za zrealizowane usługi w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj�cego prawidłowo wystawionej faktury.�

4. O�wiadczam, �e nast�puj�ca cz��� zamówienia : 

....................................................................................................................................... 

b�dzie powierzona podwykonawcom. 

5. O�wiadczam, �e: 

5.1. usługi telekomunikacyjne b�d� �wiadczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), 

5.2. przedmiot zamówienia zaproponowany przeze mnie spełnia wszelkie warunki 

okre�lone w zał�czniku nr 4 do SIWZ – Specyfikacji Technicznej 

5.3. osi�gn� techniczn� gotowo�� do rozpocz�cia usługi w terminie ……………… tygodni 

(do 4 tygodni) od dnia zawarcia umowy.    

5.4. przedło�� w terminie ……………..dni (do 14 dni) od dnia zawarcia umowy wykaz 

przydzielonych numerów. 

5.5. ponios� wszelkie koszty zwi�zane z rozbudow� infrastruktury, zwi�zan� z 

zapewnieniem realizacji umowy, ewentualne koszty naprawy zwi�zane z odtworzeniem 

infrastruktury obiektu po w/w rozbudowie.  

5.6. ponios� wszelkie koszty zwi�zane zakupem, uruchomieniem oraz eksploatacj�
zastosowanych urz�dze�, instalacji realizuj�cych �wiadczon� usług�. 

5.7. W ramach obsługi serwisowej zapewni� Zamawiaj�cemu: 

a) indywidualnego opiekuna zajmuj�cego si� bie��c� obsług� Zamawiaj�cego 

b) bezpłatn� obsług�, eksploatacj� oraz okresowe przegl�dy stanu technicznego, 

pracy ł�czy( w tym bezpłatne eliminowanie usterek i nieprawidłowo�ci) 

c) 24 godz. na dob� i 7 dni w tygodniu serwis, który b�dzie usuwał wszelkie awarie 

ł�czy w terminie nie dłu�szym ni� 8 godz. od momentu zgłoszenia  

5.8.  Akceptuj� istotne dla stron postanowienia, które zostan� wprowadzone do tre�ci 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5.9.  Zobowi�zuj� si�  w przypadku wyboru mojej  oferty do zawarcia umowy na 

okre�lonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj�cego.  

5.10.   Jestem  zwi�zany  niniejsz� ofert� przez czas wskazany w SIWZ. 

Osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy za stał� obsług� Zamawiaj�cego i 
realizacj� umowy poprzetargowej – tzw. opiekun handlowy: 
...................................................................................  

Tel. ............................................................................ 

Dział ......................................................................... 

Tel./fax...................................................................... 

e-mail:………………………………………………
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Osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy za realizacj� zamówienia w zakresie 
przył�czenia Zamawiaj�cego do sieci telefonicznej Operatora tzw. opiekun 
techniczny 1: 
..................................................................................  

Tel. ........................................................................... 

Dział ........................................................................ 

Tel./fax..................................................................... 

e-mail …………………………………………….. 

Osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy za realizacj� zamówienia w zakresie 
usuwania bie��cych awarii i przerw w �wiadczeniu usług telefonicznych tzw. opiekun 
techniczny 2: 
..................................................................................  

Tel. ........................................................................... 

Dział ......................................................................... 

Tel./fax...................................................................... 

Email ………………………………………………

Numer telefonu serwisu Wykonawcy czynny całodobowo: .............................................. 
………..............................................................

Data:    .............................. 

.............................................................. 

(podpis i piecz�tka osoby upowa�nionej  

do reprezentowania firmy na zewn�trz) 
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Zał�cznik nr 2 
ZZP-2200-54/10 

O�WIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu  

i o niepodleganiu wykluczeniu 

Przyst�puj�c do przedmiotowego post�powania  

o�wiadczam, �e: 

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie� publicznych spełniam warunki 

dotycz�ce: 

1. posiadania uprawnie� do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, 

2. posiadania wiedzy i do�wiadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy  

Prawo zamówie� publicznych. 

                                                                                 
Data:    .............................. 

    

.............................................................. 

(podpis i piecz�tka osoby upowa�nionej 

do reprezentowania firmy na zewn�trz) 
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Zał�cznik nr  3 
ZZP-2200-54/10 

UMOWA NR ............. – wzór 

zawarta w dniu ……………………… pomi�dzy: 

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu, 41–219 Sosnowiec, ul. 

Szpitalna 1, zarejestrowanym w S�dzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru S�dowego pod nr 0000298176, 

posiadaj�cym NIP 644 337 38 32, Regon 240837054, b�d�cego płatnikiem VAT,  

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobod�
zwanym w dalszej cz��ci umowy „Zamawiaj�cym” 

a firm�: ........................... z siedzib� w ............................................, zarejestrowan� w / 

wpisan� do ...................................................... pod nr ................................... 

posiadaj�c� NIP: ..........................., Regon nr ...................................... 

kapitał zakładowy: 

reprezentowan� przez: 

.............................................................. 

zwan� w dalszej cz��ci umowy „Wykonawc�”. 

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiaj�cego – zgodnie z ustaw� Prawo zamówie�
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) przetargu 

nieograniczonego znak ZZP-2200-54/10 została zawarta umowa o nast�puj�cej tre�ci: 

§ 1 

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy jest zobowi�zany do �wiadczenia usług 

telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiaj�cego w oparciu o u�ytkowane centrale z 

wyposa�eniem umo�liwiaj�ce zasilenie traktami ISDN PRA30B+D w Samodzielnym 

Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu w obiektach: 

a) Sosnowiec ul. Szpitalna  1  

b) Sosnowiec ul. E. Zegadłowicza 3, 

zgodnych z zał�cznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie poszczególnych usług ustala si� wi�c 

w nast�puj�cej wysoko�ci okre�lonej w tabeli TAB -1

§ 2 

1. Usługa telefonii stacjonarnej �wiadczona b�dzie przez okres 24 miesi�cy – okresów 

rozliczeniowych od momentu przeł�czenia nowej numeracji na now� central�.    
2. Termin  rozpocz�cia �wiadczenia usługi uzale�niony jest od terminu dostawy i wymiany 

dwóch central telefonicznych i mo�e by� przesuni�ty z przyczyn niezale�nych od 

Wykonawcy np.: przedłu�aj�cy si� w czasie termin dostawy i wymiany dwóch central 

telefonicznych, przeprowadzenie procedur zwi�zanych z ogłoszeniem w mediach 

informacji o zmianie dotychczasowej numeracji lub innych okoliczno�ci, których nie 

da si� przewidzie�.  
3. Opłaty za �wiadczone usługi zgodnie z zał. nr 2 do umowy, Wykonawca zacznie 

nalicza� od momentu przeł�czenia nowej numeracji na now� central�.    
4. Wykonawca osi�gnie techniczn� gotowo�� do rozpocz�cia usługi w terminie 

……………… tygodni (do 4 tygodni) od dnia zawarcia umowy.    
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5. Wykonawca przedło�y w terminie ……………..dni (do 14 dni) od dnia zawarcia 

umowy wykaz przydzielonych numerów. 

§ 3 
Strony ustalaj�, �e niniejsza umowa jest zawarta na czas okre�lony, tj. 24 miesi�cy – 

okresów rozliczeniowych, zgodnie § 2 ust. 1.  

§ 4 

1. Miesi�czne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie poszczególnych usług ustala 

si� wysoko�ci okre�lonej w tabeli poni�ej: 

2. Ł�czna warto�� umowy na okres 24 miesi�cy – okresów rozliczeniowych wynosi: 

Netto ……………………………

Brutto ………………………….. 

(słownie…………………………) 

3. Ceny jednostkowe s� ustalone na okres obowi�zywania umowy i obejmuj� wszystkie 

elementy usługi telekomunikacyjnej, wyszczególnione w zał�czniku nr 2 umowy. 

4. Wykonawca b�dzie naliczał koszty poł�cze� wg  formularza ofertowego- zał�cznik 1 

do umowy.  

5. Opłaty za �wiadczone usługi telefoniczne okre�lone w formularzu ofertowym 

Wykonawcy nie mog� ulec podwy�szeniu w trakcie trwania Umowy. Zamawiaj�cy 

zastrzega sobie prawo negocjowania z Wykonawc� wysoko�ci stawek za 

poszczególne usługi obj�te przedmiotem Umowy w przypadku obni�enia przez 

Wykonawc� cen �wiadczonych usług telekomunikacyjnych, okre�lonych w cenniku 

usług telekomunikacyjnych Wykonawcy. 

6. Dopuszcza si� zmian� wynagrodzenia w nast�puj�cych przypadkach: 

a) zmniejszenia b�d� zwi�kszenia ilo�ci poł�cze� wynikaj�cych z zrealizowanych 

poł�cze�, które spowoduj� zmian� warto�ci umowy, 

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

7. W przypadku obni�enia cen usług telekomunikacyjnych na rynku krajowym w 

stosunku do cen umownych Wykonawca zobowi�zany jest do obni�enia oferowanej 

ceny jednostkowej brutto dla �wiadczonych usług telefonicznych przyjmuj�c ceny 

obowi�zuj�ce w aktualnym i publicznie dost�pnym cenniku Wykonawcy po 

uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiaj�cego.  

Koszty miesi�czne         

lp Elementy składowe   
Jednostka 

miary 
Ilo��

cena 
jednostkowa 

netto 

cena 
jednostkowa 

brutto 

Warto��
netto 

podatek 
VAT 

(%) 

Warto��
brutto 

        zł zł   zł  zł 

1 infolinie minuta 505           

2 Poł�czenia mi�dzynarodowe minuta 30           

3 Poł�czenia lokalne minuta 12100           

4 Poł�czenia mi�dzystrefowe minuta 2400           

5 Poł�czenia do sieci komórkowej minuta 4800           

6 Abonament miesi�czny Abonament 1           

7 inne             

 -----    
    TAB-1                                                                                                                        RAZEM 
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8. Wykonawca zapewni wył�cznie płaski plan taryfowy, tj. bez okresów taryfikacyjnych 

ze wzgl�du na por� dnia oraz dni tygodnia lub upustów cenowych dla wybranego 

operatora. 

9. Okresem rozliczeniowym jest miesi�c, za który b�dzie wystawiona faktura. Opłata 

abonamentowa miesi�czna za niepełny miesi�c �wiadczenia usługi obliczana b�dzie 

proporcjonalnie do okresu, za który była �wiadczona usługa.  

10. Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� do zapłaty abonamentu miesi�cznego z góry, natomiast 

zapłata za wykorzystane minuty nast�pi z dołu po ka�dym okresie rozliczeniowym 

�wiadczenia usługi.  

11. Zamawiaj�cy nie b�dzie uiszczał �adnych dodatkowych opłat (poza abonamentem i 

opłat za wykonane poł�czenia wychodz�ce). W szczególno�ci zamawiaj�cy nie b�dzie 

uiszczał opłat za poł�czenia przychodz�ce wykonane do numerów Zamawiaj�cego ani 

�adnych opłat startowych, itp.  

12. Za wykonanie usługi, stanowi�cej przedmiot Umowy, Wykonawca wystawi zbiorcz�
faktur� VAT dla poszczególnych urz�dze� z jednakowym terminem realizacji, 

uwzgl�dniaj�c� zakres faktycznie wykonanych usług, z podziałem na abonamenty 

miesi�czne oraz poł�czenia lokalne/strefowe, mi�dzystrefowe, do sieci komórkowych 

i mi�dzynarodowe w danym miesi�cu.  

13. Faktury b�d� wystawiane nie pó�niej ni� w ci�gu 14 dni po zako�czeniu okresu 

rozliczeniowego, którego faktury dotycz�. Strony ustalaj�, i� termin płatno�ci za 

�wiadczone usługi wynosi do 30 dni od dnia otrzymania od Zamawiaj�cego faktury 

VAT.  

14. Dniem dokonania płatno�ci jest dzie� obci��enia rachunku bankowego 

Zamawiaj�cego.  

15. Wykonawca nie mo�e bez pisemnej zgody Zamawiaj�cego przenosi� wierzytelno�ci 

wynikaj�cych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporz�dza� nimi w 

jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególno�ci wierzytelno�� nie mo�e 

by� przedmiotem zabezpieczenia zobowi�za� Wykonawcy (np. z tytułu umowy 

kredytu, po�yczki). Wykonawca nie mo�e równie� zawrze� umowy z osob� trzeci� o 

podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego). 

16. W przypadku opó�nienia w płatno�ci Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek 

ustawowych.  

17. Wykonawca dostarczy Zamawiaj�cemu oprócz faktur rozliczenie poszczególnych 

numerów (tzw. specyfikacja usług zawieraj�ca informacj� o ł�cznym czasie poł�cze�
wychodz�cych z podziałem na poł�czenia lokalne/strefowe, mi�dzystrefowe, do sieci 

komórkowych i mi�dzynarodowe), w formie pisemnej lub na dysku CD lub innym 

no�niku danych. Zestawienie bilingowe musi zawiera� informacj� o ł�cznym czasie 

poł�cze� zainicjowanych w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy zestawienie oraz 

zestawienie rozmów z podaniem numeru abonenta wybieraj�cego i wybieranego, dat�
i godzin� rozpocz�cia i zako�czenia poł�czenia, czas rozmowy podany z dokładno�ci�
do jednej sekundy, koszt poł�czenia.  

18. Pełnego zestawienie bilingowe Wykonawca b�dzie dostarczał Zamawiaj�cemu w 

cyklach miesi�cznych w terminie 14 dni od zako�czenia okresu rozliczeniowego.  

19. W przypadku korzystania przez Zamawiaj�cego z usług, których ceny nie zostały 

okre�lone w formularzu ofertowym, rozliczenie nast�powa� b�dzie zgodnie z 

obowi�zuj�cym u  Wykonawcy cennikiem i regulaminem �wiadczenia usług. Dotyczy 

to szczególno�ci poł�cze� mi�dzynarodowych oraz usług dodatkowych. 

§ 5 
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1. Wykonawca o�wiadcza, �e posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i 

normami. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za niewykonanie lub nienale�yte wykonanie 

usług stanowi�cych przedmiot umowy w zakresie okre�lonym w ustawie z dnia 16 

lipca 2004 r. - Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z pó�n. zm.). 

4. Zamawiaj�cemu przysługuje prawo do zło�enia reklamacji w przypadku 

niewykonania lub nienale�ytego wykonania postanowie� Umowy. 

5. Post�powanie reklamacyjne wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy b�dzie 

prowadzone na zasadach i warunkach okre�lonych w Rozporz�dzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 01.10.2004 r. w sprawie trybu post�powania reklamacyjnego 

oraz warunków jakim powinna odpowiada� reklamacja usługi telekomunikacyjnej 

(Dz. U. nr 226, poz.2291).  

6. W przypadku reklamacji Zamawiaj�cego dotycz�cej wysoko�ci faktury, termin 

płatno�ci faktury ulega przedłu�eniu do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji 

przez Wykonawc�.  
7. Wszelkie reklamacje b�d� przekazywane bezpo�rednio opiekunowi handlowemu na 

numer tel/faxu………………….. 

8. Wykonawca zobowi�zany jest do �wiadczenia usług  w sposób ci�gły zapewniaj�cy 

brak przerwy w ł�czno�ci telefonicznej podczas przeł�czania na nowego operatora jak 

i podczas �wiadczenia usługi telekomunikacyjnej. 

9. Wykonawca zapewni 24-godzinn� obsług� serwisow� oraz gwarantowany czas 

usuni�cia awarii/usterki do 2 godzin od zgłoszenia (bez wzgl�du na godzin� i dzie�
zgłoszenia) przez okres obowi�zywania umowy,  

10. Naliczanie czasu usuni�cia awarii/usterki rozpoczyna si� od godziny przyj�cia przez 

Wykonawc� zgłoszenia. 

11. Zgłaszanie awarii/usterki  odbywa� si� b�dzie drog� telefoniczn� za pomoc� telefonu 

stacjonarnego lub komórkowego, e-maila, a jej przyj�cie powinno by� potwierdzane 

faxem, wiadomo�ci� tekstow� (SMS-em) lub poczt� elektroniczn� w ci�gu 30 minut. 

12. Wykonawca w ramach obsługi serwisowej zapewni: 

a) sprawdzenie prawidłowo�ci działania urz�dze� kontrolnych, 

b) bezpłatne okresowe przegl�dy stanu technicznego pracy ł�czy, 

c) techniczn� pomoc zwi�zan� ze �wiadczeniem usług telekomunikacyjnych po 

zgłoszeniu przez Zamawiaj�cego obejmuj�c� w szczególno�ci: 

− bezpłatne eliminowanie usterek i nieprawidłowo�ci w pracy ł�czy, 

− bezpłatne usuwanie awarii. 

13. Wykonawca zapewni realizacj� usługi przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej 

Zamawiaj�cego ( lub zabudowanej przez Wykonawc� w trakcie przygotowa� do 

realizacji usługi ) bez ponoszenia dodatkowych kosztów instalacyjnych przez 

Zamawiaj�cego.  

14. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci ponoszenia dodatkowych kosztów (przez 

Zamawiaj�cego) zwi�zanych z rozbudowa infrastruktury, o ile zajdzie taka potrzeba w 

zwi�zku z realizacja przedmiotowego zamówienia publicznego.  

15. Wykonawca zobowi�zuje si� do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 

uzyskanych w zwi�zku z wykonywaniem niniejszej umowy na podstawie 

obowi�zuj�cych przepisów prawnych.  

16. Wykonawca wyznacza stałego opiekuna kluczowego-handlowego oraz opiekuna 

technicznego, dyspozycyjnych przez cały czas trwania umowy do bie��cych kontaktów 

z osoba wyznaczon� z ramienia Zamawiaj�cego. 

Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacj� sprawuj�: 
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• ze strony Zamawiaj�cego: ………………….. tel. nr (042) ……………….. 

• ze strony Wykonawcy: 

• opiekun handlowy................................. tel………………………. 

• opiekun techniczny 1................................tel…………………. 

• opiekun techniczny 2 ............................... tel…………………. 

Numer telefonu serwisu Wykonawcy czynny całodobowo: .............................................. 

§ 6 
1. Zamawiaj�cy mo�e odst�pi� od umowy, je�eli: 

1.1. Wykonawca został postawiony w stan likwidacji,

1.2. Wykonawca przerwał realizacj� zobowi�za� wynikaj�cych z umowy na okres 

przekraczaj�cy 2 dni, 

1.3. Opó�nienie w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy wynosi co 

najmniej 3 dni. 

2. Nienale�yte wywi�zywanie si� przez Wykonawc� ze zobowi�za� wynikaj�cych z 

niniejszej umowy a w szczególno�ci z postanowie� umownych okre�lonych zał�czniku 

nr 2 do umowy, upowa�nia Zamawiaj�cego do natychmiastowego odst�pienia od 

umowy. 

3. W przypadku odst�pienia od realizacji umowy z przyczyn okre�lonych w ust.1 pkt. 1 i 

ust. 2 Zamawiaj�cy mo�e dochodzi� od Wykonawcy odszkodowania do wysoko�ci 

wynagrodzenia brutto za realizacj� przedmiotu umowy. 

4. Do skuteczno�ci odst�pienia, o którym mowa w ust. 1-3 konieczne jest zachowanie 

formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 

5. Zamawiaj�cy mo�e odst�pi� od zawartej Umowy, je�li zajdzie istotna zmiana 

okoliczno�ci powoduj�ca, �e wykonanie umowy nie le�y w interesie publicznym, czego 

nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzi�cia 

wiadomo�ci o powy�szych okoliczno�ciach. W takim wypadku Wykonawca mo�e 

��da� jedynie wynagrodzenia nale�nego mu z tytułu wykonania cz��ci Umowy. 

§ 7 
1. W przypadku nie wykonania lub nienale�ytego wykonania umowy, zamawiaj�cy ma 

prawo do naliczania kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kary umowne 

za: 

1.1. wyst�pienie dłu�szej jak 1 godzinna przerwy w �wiadczeniu usług (bez wzgl�du na 

przyczyn�), wykonawca zobowi�zuje si� do zapłaty kary umownej wysoko�ci 1/20 

miesi�cznych kosztów �wiadczenia usług (wyliczonej na podstawie �redniej z trzech 

miesi�cy) za ka�d� nast�pn� godzin� przerwy.  

1.2. zawiniony przez Wykonawc� brak mo�liwo�ci zgłoszenia awarii, rozumiany jako 

niepodejmowanie odbioru poł�czenia przez Wykonawc� przez okres 60 minut w 

wysoko�ci 0,2 % ł�cznej warto�ci umowy brutto okre�lonej w § 4 ust.2, za ka�da 

awari�;  
1.3. bezpodstawne ograniczenie �wiadczenia usług telekomunikacyjnych, opó�nienie w 

rozpocz�ciu �wiadczenia usług telekomunikacyjnych, w wysoko�ci 0,2 % ł�cznej 

warto�ci umowy brutto okre�lonej w § 4 ust.2, za ka�dy dzie� ograniczenia lub 

opó�nienia,   

1.4. nieterminowe dostarczanie zestawie� bilingowych w stosunku do terminu  

okre�lonego w umowie w wysoko�ci 0,1 % ł�cznej warto�ci umowy brutto okre�lonej 

w § 4 ust.2. 
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2. W przypadku odst�pienia przez Zamawiaj�cego od umowy z przyczyn okre�lonych w 

§6  ust. 1 pkt. 2 i 3, Wykonawca zobowi�zany b�dzie do zapłaty kary umownej w 

wysoko�ci 20 % ł�cznej warto�ci umowy brutto okre�lonej w § 4 ust.2.  

3. Za naruszenie zobowi�zania okre�lonego w §4 ust. 15, Wykonawca zapłaci 

Zamawiaj�cemu kar� umown� w wysoko�ci 5% warto�ci sprzedanej wierzytelno�ci.

4. Kary umowne, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy s� płatne na podstawie 

noty obci��eniowej, w terminie 7 dni od daty dor�czenia noty stronie zobowi�zanej.  

5. Zamawiaj�cy ma prawo potr�ci� kwoty kar umownych z nale�no�ci wobec 

Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowi�zku wynikaj�cego z 

niniejszej umowy przekracza wysoko�� kar umownych, poszkodowana tym strona 

mo�e, niezale�nie od kar umownych, dochodzi� odszkodowania  na  zasadach  

ogólnych  Kodeksu Cywilnego. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mog� by� dokonywane wył�cznie w 

formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewa�no�ci i 

b�d� dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 powołanej ustawy Prawo 

zamówie� publicznych 

2. Wszelkie spory mog�ce wynikn�� z zawartej Umowy b�d� rozstrzygane przez s�d 

miejscowo wła�ciwy dla siedziby Zamawiaj�cego 

3. Umowa została sporz�dzona w 3-ch jednobrzmi�cych egzemplarzach: 2 egzemplarze 

dla Zamawiaj�cego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiaj�cy        Wykonawca   

Zał�cznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Zał�cznik nr 2 -  specyfikacja techniczna 
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Zał�cznik nr  4 
ZZP-2200-54/10 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu usytuowany jest w dwóch ró�nych 

lokalizacjach : 

2. Lokalizacja – Sosnowiec ul. Szpitalna  1  

3. Lokalizacja – Sosnowiec ul. E. Zegadłowicza 3 

Obecnie w obiekcie przy ul. Szpitalnej pracuje centrala typu DGT 3400, natomiast w 

obiekcie przy ul. E. Zegadłowicza centrala typu SLICAN CCA 2720.3. 

W momencie uruchomienia usługi Szpital b�dzie dysponował nowymi centralami z 

wyposa�eniem umo�liwiaj�cym zasilenie traktami ISDN PRA30B+D. 

Lp. Parametry Wymagane Warunek Oferowane parametry –
Opisa�/poda�

1.  Przydział kolejnych 400 numerów DDI o 

wspólnym prefiksie

Tak  

2.  �wiadczenie usług telekomunikacyjnych 

za pomoc� linii ISDN 2 trakty PRA 

30B+D (po jednym trakcie w ka�dej z 

lokalizacji) z usług� DDI dla ł�cznie 400 

numerów. 

Tak  

3.  czas trwania umowy – 24 miesi�ce – 

okresy rozliczeniowe

Tak  

4.  Zakres usług realizuje:

4.1  poł�czenia lokalne i strefowe, Tak  

4.2 poł�czenia mi�dzystrefowe Tak  

4.3 poł�czenia do sieci komórkowych Tak 

4.5 poł�czenia mi�dzynarodowe Tak 

4.6 zapewnienie transmisji dla faksu Tak 

4.7 poł�czenia pozostałe (poł�czenia do biura 

numerów 118913, teleinformatyczne 

itp.), 

Tak, poda�

4.8 poł�czenia bezpłatne do słu�b 

powołanych ustawowo do niesienia 

pomocy posiadaj�cych numery skrócone 

tj:112, 999, 998, 997, 991,992, 993, 994, 

986, 

Tak  

4.9 automatyczne serwisy informacyjne, 

infolinie 0-800;0-801;0-804;  

linie informacyjne 91XX; 93XX; 95XX 

Tak 

4.10 sekundowy system naliczania, bez 

dodatkowych opłat (np. za inicjacj�
poł�czenia), 

Tak 
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4.11 automatyczny wybór prefiksu operatora Tak 

4.12 Bezpłatna blokada poł�cze�: 0700..., 

0400..., 0300..., oraz innych je�li zajdzie 

taka konieczno��, 

Tak 

4.13 bezpłatny wykaz zrealizowanych 

poł�cze�, sporz�dzony w formie 

papierowej i elektronicznej – do 14 dni 

od zako�czenia okresu rozliczeniowego, 

Tak  

4.14 bezpłatna całodobowa mo�liwo��
zgłaszania usterek i awarii ł�czy 

Tak/poda�

1. ł�cza równoległe (awaryjne) 

realizowanych przy zastosowaniu jednej 

z mo�liwo�ci:�droga radiowa , 

�wiatłowód , linie kablowe, bramy VoIP. 

Tak ( poda� jak� drog� ) 

/ NIE

2.  Rozwi�zanie zapewnia porównywaln�
przepustowo�� do ł�cza podstawowego 

Dotyczy - Przy zastosowaniu 

ł�cza równoległego  

Tak/poda� przepustowo��

5. 

3. Rozwi�zanie zapewnia zachowanie 

numeracji DDI dla poł�cze�
przychodz�cych 

Dotyczy - Przy zastosowaniu 

ł�cza równoległego  

Tak  

6. Wszelkie koszty zwi�zane z 

uruchomieniem, eksploatacj� ł�czy 

awaryjnych podano w punkcie „ inne ” 

zał�cznika nr 1    

Tak 

  

. 

Data:    .............................. 

    

.............................................................. 

(podpis i piecz�tka osoby upowa�nionej 

do reprezentowania firmy na zewn�trz) 

  


