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Nr sprawy AZP-240/PN-p30/082/2019 

 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 EURO 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów 

telefonicznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 
 

 

 

 

Zatwierdził: 
 

Dyrektor Administracyjny KUL  
Małgorzata Baran-Sanocka 
 

(pracownik Zamawiającego, któremu kierownik 

Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych  

dla siebie czynności) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin, dn. 04.12.2019 r. 
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ROZDZIAŁ I. Nazwa i adres Zamawiającego 
1. Nazwa: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
2. Adres: Al. Racławickie 14 
            20 – 950 Lublin 
            NIP: 712-016-10-05 
            REGON: 000514064 
3. Adres strony internetowej: www.kul.pl 
4. Jednostka prowadząca: Dział Zamówień Publicznych i Zakupów 

tel.: 81 445 41 59 
fax: 81 445 41 63 
e-mail: dzp@kul.pl   

5. Rodzaj Zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych. 
6. Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. 
7. Adres strony internetowej, na której Zamawiający będzie zamieszczał wszystkie informacje dotyczące prowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html    
 

ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie 

mają przepisy ustawy Pzp.  
3. Wartości szacunkowa zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  
4. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego to: AZP-240/PN-p30/082/2019. W kontaktach z Zamawiającym 

Wykonawcy powinni powoływać się na ten właśnie numer.  
 

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 24 miesięcy na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą oraz usług pakietowej transmisji danych wraz z usługą 

dostępu do Internetu 

2. Na całość przedmiotu zamówienia składa się realizacja następujących działań: 

1) świadczenie przez okres 24 miesięcy na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II usług telefonii 

komórkowej w kraju i za granicą oraz usług pakietowej transmisji danych wraz z usługą dostępu do Internetu dla co 

najmniej 45 i nie więcej niż 115 numerów abonenckich; 

2) dostawa nie więcej niż 115 nowych aparatów telefonicznych na życzenie Zamawiającego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. 
4. Zamawiający informuje, iż realizacja zamówienia nastąpi w minimalnym zakresie 45 numerów, w pozostałym zakresie 

Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie przysługują żadne roszczenia.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia w postaci aparatu telefonicznego, w 

przypadku gdy przedmiot zamówienia dostarczony jest w sposób niewłaściwy, w uszkodzonym opakowaniu, gdy 

uszkodzeniu uległ przedmiot zamówienia, gdy przedmiot zamówienia jest niezgodny z opisem zawartym w umowie i/lub 

gdy jego jakość jest niezgodna z opisem zawartym w umowie.  

6. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia innego niż był zatwierdzony lub w przypadku dostarczenia przedmiotu 

zamówienia nienależytej jakości, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na własny koszt na przedmiot 

zamówienia opisany w załączniku nr 1 do SIWZ w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia. W okresie 

czasu od momentu zgłoszenia o dostarczeniu przedmiotu zamówienia nienależytej jakości do momentu wymiany aparatu 

na nowy bez wad Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aparat zastępczy o nie gorszych parametrach niż wpisane w 

niniejszej SIWZ. 

mailto:dzp@kul.pl
http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
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7. Wykonawca zapewni, że gwarancja obejmie wszystkie dostarczone aparaty telefoniczne, akcesoria, baterie i nośniki 

pamięci na okres określony przez producenta. Gwarancja liczona jest od dnia dostawy aparatu telefonicznego do siedziby 

Zamawiającego potwierdzonej protokołem odbioru bez zastrzeżeń. 

8. Zamawiający wymaga dostępności telefonicznej konsultanta dedykowanego Zamawiającemu pod wskazanym w 

formularzu „Oferta Wykonawcy” oraz w umowie numerem telefonu w godz. 8:00-16:00 w dni robocze.  

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcję obsługi w języku polskim, 

dokumentację parametrów technicznych producenta potwierdzającą parametry oferowane, kartę gwarancyjną, 

dokument określający warunki konserwacji dostarczanego przedmiotu zamówienia – w przypadku, gdy takowe są 

wymagane w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z wyceną (załącznik nr 1 do SIWZ), a w pozostałych przypadkach na 

żądanie Zamawiającego, a także inne dokumenty, jeżeli zostały uwzględnione w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.   

10. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają minimalny dopuszczalny standard jakości 

przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych tj. zaproponowanie 

produktów, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez 

Zamawiającego, o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ. Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym  i Wykonawcą będą 

dokonywane tylko w walucie polskiej. Zamawiający żąda określenia ceny oferty w walucie PLN. Wykonawcy, którego 

walutą rozliczeniową jest inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na podstawie średniego kursu NBP 

(Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

12. Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 

64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych 

64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej 

64212800-3 - Usługi dostarczania płatnych telefonów 

32250000-0 - Telefony komórkowe 

 

ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia 
1. Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące począwszy od dnia następującego po upływie terminu wypowiedzenia 

dotychczas obowiązującej umowy.  

2. Wykonawca po zawarciu umowy o zamówienie publiczne zobowiązany jest do wypowiedzenia dotychczasowych umów 

telekomunikacyjnych obciążających Zamawiającego w jego imieniu niezwłocznie po przekazaniu właściwego w tym 

zakresie pełnomocnictwa przez Zamawiającego. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu bądź w razie wyczerpania 100% wartości przedmiotu zamówienia 

przed jego upływem. W takim przypadku umowa wygasa. 

4. Termin umowy może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy do upływu terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpane 

60% wartości umowy przez Zamawiającego, bądź też istnieje zapotrzebowanie na realizację 100% wartości umowy,  

a upłynął termin realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Termin może zostać wydłużony nie 

więcej niż na okres dodatkowych 12 miesięcy. 

5. Zmiany w zakresie terminu obowiązywania umowy, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, dokonywane będą 

w drodze aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

 

ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu  
1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy: 
1. nie podlegają wykluczeniu; 
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

1. zdolności technicznych lub zawodowych: Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące: 
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 posiadania doświadczenia: 

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, prawidłowo i zgodnie z zasadami:  

1) co najmniej dwie usługi świadczenia telefonii komórkowej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł)* każda. 

 

Przez wartość jednej usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych usług w ramach jednej umowy. 
 

* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia 

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje 

informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje 

ww. informacje. 
 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, powyższe warunki powinien 

spełniać, co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie niniejszego zamówienia mają obowiązek ustanawiać Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo w szczególności powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi, 

precyzować zakres umocowania, wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia, podpis każdego z Wykonawców. W przypadku braku podpisu na pełnomocnictwie któregoś z Wykonawców, 

powinno zostać wystawione niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika - Lidera (nie jest wymagany 

podpis Pełnomocnika – Lidera na dokumencie pełnomocnictwa). Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z 

Pełnomocnikiem. 
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) oraz pkt 8) ustawy, natomiast warunki 

spełnienia udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. 
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,  

że realizując przedmiot zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów, 

Zamawiający żąda wykazania, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu zgodnie z informacjami wskazanymi w rozdziale 

VI SIWZ. 

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów zgodnie z powyższym, odpowiada solidarnie  

z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 
 

ROZDZIAŁ VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, na podstawie okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 5 

pkt 1) oraz pkt 4) ustawy Pzp tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 

2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
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zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260, 2261 oraz 2017 r. poz. 791); 

b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 

umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14  

i pkt 16-20 ustawy Pzp oraz o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte 

przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności powinien: udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynieniem pieniężnym za doznaną krzywdę 

lub naprawieniem szkody, złożyć wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz wskazać na współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie kroków technicznych, organizacyjnych, kadrowych, które są odpowiednie dla dalszego 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania 

w przypadku Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocny wyrok zakazu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie upłynął okres obowiązywania tego zakazu, określony w tym 

wyroku. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna dowody przedstawione na podstawie ust. 3 za wystarczające. 

 

ROZDZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 

1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

1) aktualne na dzień składania oferty oświadczenie, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku 

przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, 

w celu potwierdzenia, okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może wezwać 

Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 

 

a) Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego: 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 

o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 

 

b) Wykonawcy zagraniczni (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), 

zamiast dokumentów wskazanych w niniejszym punkcie, składają następujące dokumenty, wystawione w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie,  

w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
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c) Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) Wykaz wykonanych usług, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz  

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (w formie 

oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  

 

3. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp: 

1) Oświadczenie o przynależeniu lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca 

wraz z oświadczeniem może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązanie z innym Wykonawcą nie prowadzi do 

zakłócenia konkurencyjności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

4. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą, zgodnie z którą najpierw dokona oceny 

ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 

października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993). 

6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII. ust. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia  

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

ROZDZIAŁ VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 

615). Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

2. Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem postępowania  

AZP-240/PN-p30/082/2019. 
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na 

adres:  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; 
Dział Zamówień Publicznych i Zakupów, Collegium Joannis Pauli II, pokój nr C-224;  
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5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być 

kierowane na adres: dzp@kul.pl, a faksem na nr (81) 445-41-63. 
6. Odwołania, przystąpienia do odwołań i wszelka korespondencja związana z odwołaniem mogą być wnoszone wyłącznie w 

formie pisemnej tj. przesłane faksem, drogą pocztową lub osobiście za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
7. Korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania (tj. oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, 

wezwania, wyjaśnienia inne informacje) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie będzie adresowana do 

podmiotu wyznaczonego na pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.  
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na 

stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  
9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

W sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia:  
Zbigniew Sienkiewicz, na nr fax: 81 445 41 63 lub na adres e-mail: dzp@kul.pl;  
W zakresie zagadnień proceduralnych związanych z przedmiotem zamówienia:  
Beata Zięba, na nr fax: 81 445 41 63 lub na adres e-mail: dzp@kul.pl; 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z 

Zamawiającym,  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale 

SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 

telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
 

ROZDZIAŁ IX. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ X. Termin związania ofertą 
1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

ROZDZIAŁ XI. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, 

zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania 

ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część 

zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 
2) oświadczenie wskazane w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ; 
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty 

składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do 

reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej 

Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby 

zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 
4) wypełniony formularz „Opis przedmiotu wraz z wyceną” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 
5) do oferty należy dołączyć cennik Wykonawcy dla klienta biznesowego, na podstawie którego będą taryfikowane 

połączenia międzynarodowe, realizowane poza limitem, połączenia roamingowe oraz połączenia poczty głosowej 

poza terytorium RP. 

mailto:dzp@kul.pl
mailto:dzp@kul.pl
mailto:dzp@kul.pl
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2. Oświadczenia (dotyczące nie tylko wykonawcy, ale również podmiotów trzecich) należy złożyć w oryginale. Natomiast 

dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu (inne niż wskazane powyżej oświadczenia), składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
3. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli Wykonawca złoży 

wraz z ofertą dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek wraz z tym dokumentem złożyć jego tłumaczenie na 

język polski, poświadczone przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.   
4. Ofertę składa się w formie pisemnej, zapewniającej czytelność jej treści. Forma pisemna w rozumieniu Zamawiającego 

oznacza sporządzenie oferty odręcznie długopisem, na maszynie do pisania, na komputerze. 
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej 

liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami 

była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz 

zawierała spis treści. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
9. Każdy dokument składający się na treść oferty powinien być podpisany przez upoważnioną osobę, zaś w przypadku 

dokumentów wielostronicowych, każda strona powinna być dodatkowo parafowana. 
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu 

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone 

w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od 

pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania 

są jawne bez zastrzeżeń. 
12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. 

III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 
13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp,  

a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca 

oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie lub innym zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu, 

w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 
Firma i siedziba Wykonawcy        
Nr tel. i faksu      
      Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
      Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin 
      Dział Zamówień Publicznych i Zakupów 
      Budynek Collegium Joannis Pauli II; pokój C-224 
 
OFERTA W POSTĘPOWANIU NR AZP-240/PN-p30/082/2019 

 
Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na 
potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
 
Nie otwierać przed  ........... godz. 10:15 
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15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „ZMIANA DO OFERTY NR sprawy wskazany w SIWZ”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną 

otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia, o fakcie wycofania swojej oferty, podpisanego przez osobę/y upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. Niezbędne jest również dołączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru Wykonawcy.  Powiadomienie o 

wycofaniu oferty dokonuje się według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie 

„WYCOFANIE OFERTY NR sprawy wskazany w SIWZ”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 

kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 

wycofywanych nie będą otwierane. W przypadku otrzymania takiej informacji Zamawiający zwróci Wykonawcy jego 

ofertę bezpośrednio do rąk osoby przez niego upoważnionej, za potwierdzeniem odbioru lub prześle ją pocztą na adres 

wskazany w piśmie. 
17. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 
18. W przypadku złożenia oferty w niezamkniętym lub uszkodzonym opakowaniu, Zamawiający odbierając ofertę włoży ją do 

opakowania i zamknie, aby z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
19. Wykonawca odpowiada za wszelkie negatywne skutki wynikłe z nieprawidłowego zaadresowania, oznaczenia koperty, czy 

też za skierowanie przesyłki do innej jednostki organizacyjnej KUL niż wskazany w SIWZ Dział Zamówień Publicznych  i 

Zakupów. 
20. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Wartości wskazane w 

przedkładanych przez Wykonawcę dokumentach również powinny być określane w walucie PLN. Wykonawcy, którego 

walutą rozliczeniową jest inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na podstawie średniego kursu NBP 

(Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w odpowiednim publikatorze. W przypadku braku dokonania takiego 

przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający przeliczyć walutę obcą, zgodnie z zasadami wskazanymi w zdaniu 

poprzedzającym. 
 

ROZDZIAŁ XII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lubin; 

Dział Zamówień Publicznych i Zakupów, Collegium Joannis Pauli II, pokój nr C-224;  

w terminie do dnia 13.12.2019 r. do godz. 10:00. 

2. Zamawiający informuje, że dla zachowania powyższego terminu decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty 

do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 

oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

4. Oferty będą podlegać rejestracji. Każda przyjęta oferta zostanie oznakowana numerem zgodnym z kolejnością wpływu, 

datą, godziną i minutą, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert oferty będą przechowywane przez 

Zamawiającego w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr C-224 

6. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

2) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

3) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

4) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 
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1. Przez cenę rozumiane jest zgodnie z. art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 

towarów i usług (Dz. U. 2014 r., poz. 915 z późn. zm.) oraz w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843. z późn. zm.), wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, 

którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od 

towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlega temu obciążeniu. 

2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu „Oferta Wykonawcy” sporządzonym wg 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

4. Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swojej oferty jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej 

konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 

ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Podana w OPZ łączna wartość usług, które Zamawiający zakupi w okresie trwania umowy za pośrednictwem Wykonawcy 

jest wielkością szacunkową i służy tylko do wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie gwarantuje zakupu usług 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia we wskazanej konfiguracji (ilości numerów). Właściwą wartością brutto 

umowy będzie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Rozliczenie będzie 

następowało za faktyczną liczbę usług określonych w opisie przedmiotu zamówienia, zamówionych przez 

Zamawiającego. 

6. Cena podana w formularzu winna obejmować wszystkie koszty i składniki oraz opłaty związane z prawidłową  realizacją 

przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w SIWZ. 

7. Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę za przedmiot zamówienia. 

8. Zamawiający żąda określenia ceny oferty w walucie PLN, wyrażonej w cyfrach i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc 

po przecinku. 

9. Wykonawca ma obowiązek ustalenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług. 

10. W przypadku jeżeli złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej ceny podatek od towarów i usług. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku. 

 

ROZDZIAŁ XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych 

kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający przy ocenie ofert posłuży się następującymi kryteriami: 

a) Cena – 60%; 

b) Dodatkowy transfer – DT - 20 %; 

c) Parametry techniczne – P - 20%; 

Ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu „Oferta Wykonawcy”. 

 

2. Zamawiający dokona oceny oferty wg następujących wzorów: 

Kryterium 
Waga 

kryterium [%] 

Maksymalna 
liczba punktów 

za dane 
kryterium 

Sposób oceny wg wzoru 

Cena brutto za 
wykonanie 
przedmiotu 
zamówienia 

60% 60 

C = (Cn / Co) x 60 pkt 
gdzie: 
C – ocena punktowa za oceniane kryterium ceny; 
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert; 
Co – cena oferty ocenianej (brutto). 
60 % - waga procentowa ocenianego kryterium (60% = 60 pkt); 
 
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 60. 
 
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 
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załącznika pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. 

Dodatkowy 
transfer 

20% 20 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 
Załącznika nr 2 do SIWZ pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. 
 
W kryterium „dodatkowy transfer” oceniana będzie dodatkowa liczba udzielonych 
bezpłatnych dodatkowych gigabajtów transmisji danych w kraju dla planów AKKSI i AKKS 
(jedna wartość dla wszystkich planów) ponad obowiązkową wartość 5 GB wynikającą z 
Opisu.  
Wykonawca otrzyma ilość punktów, w zależności od liczby gigabajtów, którą zaoferuje 
Wykonawca w „Formularzu Ofertowym”, zgodnie z rozpiską: 
  
Dodatkowe 5 GB transferu – 5 pkt; 
Dodatkowe 10 GB transferu – 10 pkt; 
Dodatkowe 15 GB transferu – 15 pkt; 
Dodatkowe 20 GB i więcej transferu – 20 pkt. 
 
Liczba GB zaoferowana przez Wykonawcę powinna być całkowitą wielokrotnością 5. W 
przypadku gdy liczba wyrażająca wartość dodatkowego transferu nie jest całkowitą 
wielokrotnością 5, będzie zaokrąglana zawsze w dół do najbliższej wielokrotności liczby 5. 
Liczba GB zaoferowana przez Wykonawcę musi być liczbą całkowitą. W przypadku gdy 
Wykonawca zaoferuje liczbę wyrażoną ułamkiem, Zamawiający zaokrągli ułamek do liczby 
całkowitej zgodnie z zasadami matematycznymi (tj. Jeżeli cyfrą po przecinku jest 0,1,2,3,4, 
to ostatnia zachowana cyfra przed przecinkiem nie zmienia się, jeżeli cyfrą po przecinku 
jest 5,6,7,8,9, to cyfra przed przecinkiem jest zwiększana o 1).  
 
20 % – waga procentowa ocenianego kryterium  
Najniższa liczba przyznanych dodatkowych gigabajtów transmisji danych wynosi 0. 
 
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 20. 
 
W ofertach, w których Wykonawca zaoferuje „dodatkowy transfer” o wartości 0 lub w 
ogóle nie wpisze oferowanego dodatkowego transferu, Zamawiający przyjmie, że 
Wykonawca otrzymuje 0 pkt w niniejszym kryterium. 
Wykonawca który zaoferuje transfer danych bez limitu przez cały czas trwania umowy 
otrzyma w tym kryterium 20 pkt. 

Parametry 
techniczne 

20% 20 

W kryterium „parametry techniczne” będą oceniane jedynie te parametry wskazane 
poniżej, którym przyporządkowano punkty. Pozostałe parametry ujęte w tabeli w 
Załączniku nr 1 stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia należy traktować jako 
bezwzględnie wymagane. Niespełnienie ich będzie powodowało odrzucenie oferty. 

Parametry punktowane: 

Optyczna stabilizacja obrazu (OIS) co najmniej w jednym z dwóch smartfonów typu TS1– 
10 pkt. 

Optyczna stabilizacja obrazu (OIS)  w  dwóch smartfonach typu TS1– 6 pkt. 

Wyposażenie w oryginalne i dedykowane przez producenta smartfona ETUI w 
smartfonach typu TSS, TS0, TS1– 4 pkt. 

Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 20 pkt. 

W ofertach, w których Wykonawca nie zaoferuje wskazanych wyżej parametrów lub nie 
uzupełni właściwych pół w zakresie kryterium „parametry techniczne”, Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca otrzymuje 0 pkt w niniejszym kryterium. 

 40 

 
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 
Załącznika nr 2 do SIWZ pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji 
Wykonawcy. 
 
W kryterium „dodatkowy transfer” oceniana będzie liczba udzielonych bezpłatnych 
dodatkowych gigabajtów transmisji danych w kraju dla planów AKKSI i AKKS (jedna 
wartość dla wszystkich planów).  
Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najwyższą liczbę 
gigabajtów, pozostali zaś otrzymają procentowo mniej. 
Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem:  
T = (To / Tm) x 20 pkt  
gdzie:  
T – przyznane punkty w kryterium „dodatkowy transfer”;  
To – liczba przyznanych dodatkowych gigabajtów transmisji danych w ocenianej ofercie;  
Tm – najwyższa liczba przyznanych dodatkowych gigabajtów transmisji danych spośród 
wszystkich podlegających ocenie ofert;  
20 % – waga procentowa ocenianego kryterium  
Najniższa liczba przyznanych dodatkowych gigabajtów transmisji danych wynosi 0. 
 
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 20. 
 
Zaoferowanie „dodatkowego transferu” krótszego niż ………… bądź dłuższego 
niż ……………….., jak również oferty, w których Wykonawcy w ogóle nie wpiszą 
„dodatkowego transferu” zostaną odrzucone, jako nieodpowiadające treści SIWZ.  
  
 

Łączna ilość 100% 100 Łączna ilość  100 ──────────────────── 

3. Zamawiający dokona całkowitej oceny końcowej ofert według poniższego wzoru: 
 

  Op = C+DT+P 
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Op – suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria wymienione wyżej; 

C – ocena punktowa uzyskana za kryterium cena; 

DT – ocena punktowa uzyskana za kryterium „Dodatkowy transfer” 

P – ocena punktowa uzyskana za kryterium „Parametry techniczne” 

 

4. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wskazania oferty z najwyższą liczbą punktów, ze względu 

na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złoży oferty przedstawiające taki sam bilans kryteriów, Zamawiający zgodnie z 

art. 91 ust. 4 ustawy Pzp wybierze spośród tych ofert, jako najkorzystniejszą, ofertę z niższą ceną. 

5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym 

w ustawie Pzp oraz SIWZ i uzyska największą ilość punktów w oparciu o kryteria wyboru. 

 

ROZDZIAŁ XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wszystkich Wykonawców, biorących udział w postępowaniu 

oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp. W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może 

zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów w przypadku, gdy została złożona 

tylko jedna oferta. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o 

miejscu i terminie zawarcia umowy. 

3. Zamawiający wymaga, żeby osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy posiadały ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający może żądać dostarczenia przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika do reprezentowania 

w postępowaniu lub notariusza. 

 

ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wszelkie informacje dotyczące treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostały zawarte we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w jej wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu,  

pod rygorem nieważności i nie mogą naruszać art. 144 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale 

VI ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
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ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH 

Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części zamówienia podwykonawcom i żąda wskazania przez Wykonawcę w 

formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, firm Podwykonawców, którym wykonanie powierzy 

wraz ze wskazaniem zakresu w jakim będą oni realizować przedmiot zamówienia.  

 

ROZDZIAŁ XX. WYMAGANIA OKREŚLONE W ART. 29 UST. 3a USTAWY PZP 

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia na usługi (dotyczy Wykonawcy i Podwykonawców) mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na 

umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek zatrudnienia na 

umowę o pracę dotyczy osoby/osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Niezłożenie 

przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub Podwykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
ROZDZIAŁ XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW  

1. Zamawiający informuje, że dane osobowe Wykonawcy rozumie jako dane osobowe osób fizycznych, od których dane te 

bezpośrednio pozyskał, w szczególności: 

1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 

2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 

3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 

4) członka/członków organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną; 

5) osoby/osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 

14, 20-950 Lublin; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest Pani Aleksandra 

Pyka, nr tel.: 81 445 32 30, e-mail: iod@kul.pl; 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr AZP-240/PN-p30/082/2019; 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 
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3. Wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących. 

4. Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących. 

Zamawiający informuje jednocześnie, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników.  

5. Wykonawca na podstawie art. 18 RODO posiada prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych jego dotyczących,  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO tj. prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych  osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

6. Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Wykonawcy w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych. 

8. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

9. Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje nam prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. Obowiązek ten dotyczy w szczególności: 

1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia; 

2) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną; 

3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 

4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną; 

5) członka/członków organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną. 

 

ROZDZIAŁ XXII. INNE POSTANOWIENIA SIWZ 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji. 

11. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust 3a ustawy Pzp. 

12. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 

14. Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze 

do ustawy, a także ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).  

 

Integralną część SIWZ stanowią następujące załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną – załącznik nr 1; 
2. Formularz „Oferta Wykonawcy” – załącznik nr 2; 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3; 
4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 11 ustawy Pzp – 

załącznik nr 4; 
5. Wzór umowy – załącznik nr 5; 
6. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 6. 
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Nr sprawy AZP-240/PN-p30/082/2019       Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ 

 

Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

 

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Świadczenie usług obejmuje:  

1) usługi telefonii komórkowej w kraju i za granicą oraz usług pakietowej transmisji danych wraz z usługą dostępu do 

Internetu dla co najmniej 45 i nie więcej niż 115 numerów abonenckich; 

2) dostawa nie więcej niż 115 nowych aparatów telefonicznych.  

Z tytułu realizacji zamówienia w minimalnym zakresie (45 numerów i 0 aparatów telefonicznych) Wykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego nie przysługują żadne roszczenia.  

1. Świadczone przez Wykonawcę usługi będą obejmowały:  
a. przeniesienie usług telefonii komórkowej od dotychczasowego operatora i aktywację tych usług w zakresie 45 

numerów telefonów będących w posiadaniu Zamawiającego; żadne numery Zamawiającego nie są związane 
umową lojalnościową; Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji numerów telefonicznych przydzielonych 
przez dotychczasowego operatora zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 
(Dz.U. Nr. 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami). Przeniesienie przydzielonego numeru telefonicznego nie 
może powodować przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuższej niż 3 godziny, pomiędzy godziną 
0:00 a godziną 3:00, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r.; 

b. realizowanie  krajowych połączeń głosowych do i z wszystkich sieci telefonii komórkowych – dla każdego 
aktywowanego konta SIM, zgodnie z wybranym abonamentem; 

c. realizowanie  krajowych połączeń głosowych do i z wszystkich sieci telefonii stacjonarnych, w tym telefonii VoIP 
– dla każdego aktywowanego konta SIM, zgodnie z wybranym abonamentem; 

d. realizowanie  krajowych wiadomości SMS i MMS do i z wszystkich sieci telefonii komórkowych – dla każdego 
aktywowanego konta SIM, zgodnie z wybranym abonamentem; 

e. realizowanie transmisji danych do i z sieci Internet – dla każdego aktywowanego konta SIM, zgodnie z 
wybranym abonamentem;  

f. realizowanie roamingu – dla każdego aktywowanego konta SIM, zgodnie z wybranym abonamentem, na 
życzenie Zamawiającego;  

g. dostarczanie szczegółowych wykazów wykonanych usług telefonii komórkowej (billingów).  
2. Dostawa będzie obejmowała:  

a. na życzenie Zamawiającego do 70 nowych numerów telefonów w okresie trwania umowy oraz ich aktywację – 
zgodnie z wybranym abonamentem – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 115 nieaktywnych kart SIM 
skonfigurowanych do pracy w sieci Wykonawcy 

b. na życzenie Zamawiającego do 115 nowych aparatów telefonicznych w okresie trwania umowy wybranego 
przez Zamawiającego typu TSS, TS0, TS1, TS2 lub TZ;  

3. Aparaty telefoniczne muszą być dopuszczone do użytkowania przez Ministerstwo Łączności, nie mogą mieć blokady SIM-
LOCK oraz muszą mieć oryginalne, niemodyfikowane przez Wykonawcę oprogramowanie. 

4. Wykonawca dostarczy karty SIM i aparaty telefoniczne, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, do Kancelarii Ogólnej KUL, Al. 
Racławickie 14, pokój GG-104 z dopiskiem: Dział Teleinformatyczny „Telefonia komórkowa”, nie później niż w terminie 7 
dni roboczych od momentu zamówienia.  

5. Wykonawca: 
a. zapewni objęcie wszystkich dostarczonych aparatów telefonicznych gwarancją producenta na okres określony w 

karcie gwarancyjnej producenta. W ramach gwarancji Zamawiającemu przysługuje nieodpłatna naprawa lub, w 
przypadku braku możliwości dokonania naprawy, wymiana na egzemplarz nowy, wolny od wad tego samego 



 
 

 
Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 

 

 
Dział Zamówień Publicznych i Zakupów 
 

16 

producenta i na ten sam model w terminie określonym w umowie. W przypadku braku dostępności modelu 
identycznego, Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany na telefon stanowiący następcę technologicznego o 
parametrach nie gorszych, niż telefon, który uległ uszkodzeniu;  

b. zapewni bezpłatną dezaktywację karty SIM w przypadku jej utraty (zagubienia, kradzieży, zniszczenia itp.) lub 
uszkodzenia oraz wydanie duplikatu utraconej karty SIM. najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu 
zgłoszenia lub wykorzystanie jako duplikatu jednej ze zdeponowanych kart ; 

c. zapewni ciągłość świadczonych usług na poziomie co najmniej 99,97 %, liczone w skali miesiąca;  
d. bezpłatnie aktywuje karty SIM poczynając od pierwszego dnia rozpoczęcia świadczenia usług, nie później niż od 

godziny 07:00; 
e. zapewni dostęp do Internetowej Platformy Zarządzającej usługami  umożliwiającej zarządzanie w zakresie:  

przydzielania, blokowania i odblokowywania usług, 
aktywowania i dezaktywowania kart SIM  
dostępu do aktualnego stanu konta (dla każdego numeru objętego umową – dostęp do informacji o kosztach 

wykonanych usług poza abonamentem oraz o poziomie wykorzystania limitów w ramach abonamentu w 
danym (bieżącym) okresie rozliczeniowym),  

dostępu do billingów za cały okres świadczonych usług w postaci plików csv, ods, xls, xlsx lub xml,  
dostępu do zestawień wybiórczych – w ramach udostępnionych raportów Wykonawcy;  
aktywacji, określenia rodzaju abonamentu dla zamawianej aktywacji oraz wyboru urządzenia 
zgłaszania awarii sieci 
zgłaszania awarii urządzenia 
włączania i wyłączania: roamingu, blokady CLIP/CLIR, połączeń międzynarodowych, pakietów transmisji danych, 

usług premium 
sprawdzanie stanu wykorzystania pakietów transmisji danych 

f. zapewni trzy osobne konta administracyjne do zarządzania usługami w ramach Internetowej Platformy 
Zarządzającej (połączenie do Internetowej Platformy Zarządzającej będzie realizowane za pomocą protokołu 
HTTPS) 

g. zapewni nieodpłatnie zarządzanie usługami dodatkowymi:  
zawieszanie połączenia,  
wydawanie duplikatu karty SIM,  
bezpłatne korzystanie z poczty głosowej na terenie kraju.  
wyznaczy dedykowanego Opiekuna ze strony Wykonawcy (zatrudnionego na podstawie umowy o pracę) do 

bieżących kontaktów z upoważnionymi osobami ze strony Zamawiającego; Opiekun musi być dyspozycyjny 
(mail, telefon) minimum od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 przez cały czas trwania 
umowy;  

udostępni Zamawiającemu dostęp do pomocy technicznej (Call Center) 24 godziny na dobę przez wszystkie dni 
w roku przez cały czas trwania umowy.  

zapewni możliwość blokady połączeń z numerami specjalnymi taryfikowanymi wg cen wyższych niż 
standardowa opłata za połączenie;  

zapewni możliwość bezpłatnej cesji numerów Zamawiającego na rzecz osób fizycznych (np. odchodzącego 
pracownika Zamawiającego); Zamawiający zgadza się na przeprowadzenie cesji wg procedur Wykonawcy i 
na standardowe plany Wykonawcy; 

zapewni identyfikację numeru połączenia przychodzącego, który nie jest zastrzeżony, zgodnie z art. 171 ustawy 
prawo telekomunikacyjne;  

zapewni prezentację numeru dla połączeń wychodzących,  
zapewni nielimitowaną, bezpłatną aktywację, dezaktywację roamingu  
zapewni nielimitowaną, bezpłatną aktywację, dezaktywację poczty głosowej  
zapewni nielimitowane bezpłatne zarządzanie usługami dodatkowymi na kartach SIM,  
zapewni bezpłatną modyfikację danych w systemach związanych ze zmianą danych adresowych,  

6. Połączenia międzynarodowe, realizowane poza limitem, połączenia roamingowe oraz połączenia poczty głosowej poza 
terytorium RP oraz SMS i MMS poza limitem taryfikowane będą zgodnie z aktualnym na czas połączenia cennikiem 
Wykonawcy dołączonym do oferty.  W przypadku zmiany cennika Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowy, aktualny  
cennik, nie później niż w dniu poprzedzającym jego wejście w życie. 

7. Dla połączeń krajowych ustala się naliczanie sekundowe. Opłaty za numery skrócone, numery specjalne o podwyższonej 
płatności oraz płatne infolinie będą naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych dołączonym 
do oferty. W przypadku zmiany cennika Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowy, aktualny cennik, nie później niż w 
dniu poprzedzającym jego wejście w życie. 

8. Pakiety danych wykonywane w abonamentach AKKSIZ, AKKSI i ewentualnie AKKS, a także poza limitem dla wszystkich 
abonamentów, muszą umożliwiać transmisję danych zarówno dla telefonu komórkowego, jak i podłączonego do niego 
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komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS X, Android, 
Linux. Każdorazowo po wykorzystaniu przysługującego limitu danych może ulec zmianie jedynie prędkość transmisji, 
natomiast nie mogą być naliczane żadne dodatkowe opłaty za przesłane dane wykraczające poza ustalony limit. Obniżona 
prędkość transmisji nie może być niższa niż 32 kb/s.   

9. Rozliczanie pakietów danych będzie taryfikowane za każde rozpoczęte 100 kB przesłanych danych. 
10. Okres rozliczeniowy dla każdego numeru obejmuje pełen miesiąc kalendarzowy, a jeżeli usługa świadczona jest przez 

część miesiąca – odpowiednią jego część. 
11. Kontrola wykorzystania kwoty przeznaczonej na świadczenie usług telekomunikacyjnych leżeć będzie po stronie 

Zamawiającego. 
12. Pozostałe warunki, nie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, są uwzględnione we wzorze umowy – załącznik nr 6 

do SIWZ.   
13. Z tytułu realizowanych przez Wykonawcę połączeń i usług transmisji danych Zamawiający będzie wnosił miesięczne opłaty 

abonamentowe, obejmujące następujące rodzaje połączeń i usług:  
a. Abonament AKKSIZ obejmuje nielimitowane połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci komórkowych i 

stacjonarnych i nielimitowane wiadomości SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych i 
stacjonarnych, za wyjątkiem połączeń i wiadomości wysyłanych do numerów należących do sieci inteligentnych 
(o wyróżnikach sieci AB = 70 i 80), nielimitowaną transmisję danych w kraju z prędkością co najmniej 2 Mb/s, 5 
GB transmisji danych zagranicznych, nielimitowany roaming na terenie UE, 60 min. połączeń głosowych 
międzynarodowych do krajów UE oraz 30 minut połączeń głosowych i roamingowych łącznie do sieci 
komórkowych za granicę poza UE;  

b. Abonament AKKSI obejmuje nielimitowane połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci komórkowych i 
stacjonarnych i nielimitowane wiadomości SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych i 
stacjonarnych, za wyjątkiem połączeń i wiadomości wysyłanych do numerów należących do sieci inteligentnych 
(o wyróżnikach sieci AB = 70 i 80), oraz 10 GB transmisji danych w kraju z prędkością co najmniej 2 Mb/s;  

c. Abonament AKKS obejmuje nielimitowane połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci komórkowych i 
stacjonarnych oraz nielimitowane wiadomości SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych i 
stacjonarnych, za wyjątkiem połączeń i wiadomości wysyłanych do numerów należących do sieci inteligentnych 
(o wyróżnikach sieci AB = 70 i 80);  

14. Wykonawca będzie rozliczał połączenia w ramach roamingu przekraczające limit określony dla poszczególnych rodzajów 
połączeń wg rzeczywistego czasu ich trwania bez naliczania jakichkolwiek opłat stałych (np. za inicjację połączenia), 
zgodnie z cennikiem Wykonawcy. 

15. Przy dostępie do Internetu, po przekroczeniu limitu dla transmisji danych w ramach jednego okresu rozliczeniowego dla 
danego abonamentu, prędkość przesyłu może ulec zmniejszeniu, jednak nie mniej niż do 32 kb/s. O przekroczeniu limitu 
Wykonawca poinformuje użytkownika końcowego za pomocą wiadomości SMS. 

16. Połączenia po wykorzystaniu pakietu transmisji danych, połączenia międzynarodowe, roamingowe, SMS i MMS typu 
Premium, połączenia z infoliniami, biurami numerów, SMS na numery stacjonarne itp. inne usługi niestandardowe będą 
naliczane zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dostarczonym przez Wykonawcę i nie będą 
uwzględnione w opłacie abonamentowej obejmującej nielimitowane połączenia głosowe, SMS i MMS krajowe. 

17. Usługi świadczone przez Wykonawcę, a nie zapisane w niniejszym opisie będą rozliczane wg aktualnych stawek 
określonych w cenniku dostarczonym przez Wykonawcę. 

18. Wykonawca zapewni poszczególnym użytkownikom nieodpłatną możliwość sprawdzenia sumarycznego czasu połączeń 
oraz ich łącznego kosztu w danym okresie rozliczeniowym za pośrednictwem SMS.  

19. Wykonawca zapewni nieodpłatnie w ramach usługi online wybranym przedstawicielom Zamawiającego internetowe 
narzędzie pozwalające na tworzenie przez stronę WWW bilingów, a także zarządzanie poszczególnymi numerami 
telefonicznymi i związanymi z nimi usługami. Dane bilingowe będą dostępne przez cały czas trwania umowy i przez 12 
miesięcy od jej zakończenia dla wszystkich numerów, które w czasie obowiązywania umowy były aktywne u Wykonawcy. 

20. Usługi będą świadczone 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku na terenie całego kraju i za granicą (oprócz 
zagranicznego roamingu danych, o ile nie zostanie aktywowany).  

21. Zamawiający dysponuje 45 numerami przedstawionymi w Tabeli nr 1. Wykonawca przeniesie te numery do swojej sieci. 
22. Uruchomione dla tych numerów usługi będą rozliczane zgodnie z abonamentami wskazanymi w Tabeli 1.  

 

Tabela 1. Przeniesione karty SIM i numery oraz abonamenty, w jakich będą rozliczane usługi 

Numery podlegające przeniesieniu do sieci Wykonawcy 

Lp. numer abonament 
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1 502957130 AKKS 

2 502957139 AKKS 

3 502986033 AKKS 

4 502987361 AKKS 

5 507638886 AKKS 

6 508302604 AKKSI 

7 508302610 AKKSI 

8 509496532 AKKSI 

9 513406196 AKKSI 

10 515852604 AKKS 

11 515852632 AKKS 

12 517116431 AKKSI 

13 517362890 AKKS 

14 517362891 AKKS 

15 517362893 AKKS 

16 517362896 AKKS 

17 517362911 AKKS 

18 519804819 AKKS 

19 530270105 AKKSI 

20 530277454 AKKS 

21 530282874 AKKSI 

22 530727050 AKKSI 

23 530727468 AKKSI 

24 530759177 AKKSI 

25 530770325 AKKSI 

26 530789187 AKKSI 

27 530829359 AKKSI 

28 530859819 AKKSI 

29 530863194 AKKSI 
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30 530872016 AKKS 

31 530886403 AKKS 

32 530891256 AKKSI 

33 530892698 AKKSI 

34 530893625 AKKSI 

35 601813402 AKKSI 

36 603394512 AKKSI 

37 603394513 AKKSI 

38 603598572 AKKS 

39 603599842 AKKS 

40 603847406 AKKS 

41 606288532 AKKS 

42 607201321 AKKS 

43 607280420 AKKSIZ 

44 607559779 AKKS 

45 784020820 AKKS 

 

23. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia w każdym czasie obowiązywania umowy dodatkowych kart SIM wraz z 
wybranymi abonamentami AKKSIZ, AKKSI lub AKKS w liczbie do 70 sztuk.  

24. Wykonawca zaoferuje po 2 modele aparatów telefonicznych dla każdej grupy (co najmniej 1 model dla TSS): TSS smartfon 
specjalny, TS0 smartfon premium, TS1 smartfon standard, TS2 smartfon ekonomiczny, TZ telefon zwykły, zgodne ze 
specyfikacją przedstawioną w Tabeli 2. Zamawiający będzie mógł wybrać dowolny model w ramach danej grupy 
aparatów. W przypadku gdy zaoferowany przez Wykonawcę model będzie niedostępny w ofercie producenta, 
Wykonawca zaproponuje zamiast niego inny model, zgodny ze specyfikacją. 

25. Płatność za zamówiony aparat telefoniczny będzie jednorazowa i niezależna od abonamentu. 
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Tabela 2. Specyfikacja modeli aparatów telefonicznych 

Typy telefonów  

(parametry wymagane przez Zamawiającego)  

Parametry oferowane przez Wykonawcę 

(WYPEŁNIĆ model, producenta, spełnianie 

parametrów)  

TSS smartfon specjalny 

1) procesor co najmniej sześciordzeniowy  
2) pamięć RAM minimum 3 GB  
3) pamięć wbudowana minimum 128 GB  
4) wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości co najmniej 1792x828 i 

przekątnej minimum 6,1 cala  

5) dwa aparaty fotograficzne o rozdzielczości co najmniej 12 i 7 
megapikseli, lampa błyskowa  

6) obsługa sieci 2G, 3G i 4G, GPRS  
7) pozostałe: bluetooth, wifi, gps, odtwarzanie video i audio  

8) system operacyjny pozwalający na korzystanie ze sklepu App Store 
9) etui ochronne 
10) szkło ochronne 
11) kolor obudowy ciemny (czarny lub niebieski) 

 

TS0 smartfon premium 

1) procesor co najmniej ośmiordzeniowy  
2) pamięć RAM minimum 8 GB  
3) pamięć wbudowana minimum 128 GB  
4) dualsim 
5) wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości co najmniej 1080x2280, 16 

milionach kolorów i przekątnej minimum 5,8 cala  

6) dwa aparaty fotograficzne o rozdzielczości co najmniej 12 i 8 
megapikseli, lampa błyskowa, AF, EIS, OIS, f/1.6 lub lepsze  dla 
minimum jednego aparatu,  

7) obsługa sieci 2G, 3G i 4G, GPRS  
8) pozostałe: bluetooth v5.0 , wifi v802.11 a/b/g/n/ac/ax 

częstotliwość 2.4 i 5 GHz , a-gps, odtwarzanie video i audio  

9) gniazdo na kartę pamięci obsługujące co najmniej 512 GB  
10) złącza: USB  v3.1 OTG Type-C lub nowsze  
11) parametry baterii: pojemność nie mniejsza niż 3000mAh, czas 

rozmów – minimum 20 godzin, przeglądanie stron Internetowych – 
minimum 10 godzin,  odtwarzanie Video minimum 12 godzin (wg 
testu gsmarena publikowanego na stronie: 
https://www.gsmarena.com/battery-
test.php3?idPhone=9537#show)   

12) system operacyjny pozwalający na korzystanie ze sklepu Google 
Play 

13) etui ochronne 
14) szkło ochronne 

 

 TS1 smartfon standard  
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1) procesor co najmniej ośmiordzeniowy  
2) pamięć RAM minimum 4 GB  
3) pamięć wbudowana minimum 64 GB  
4) dualsim 
5) wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości co najmniej 1080x1920, 16 

milionach kolorów i przekątnej minimum 5 cali 

6) dwa aparaty fotograficzne o rozdzielczości co najmniej 12 i 5 
megapiksele, lampa błyskowa, AF, f/1.8   dla minimum jednego 
aparatu,  

7) obsługa sieci 2G, 3G i 4G, GPRS  
8) pozostałe: bluetooth 4.0, wifi 802.11 a/b/g/n/ac , a-gps, 

odtwarzanie video i audio  

9) gniazdo na kartę pamięci obsługujące co najmniej 64GB  
10) złącza: USB Type-C , słuchawkowe  
11) parametry baterii: pojemność nie mniejsza niż 3000mAh, czas 

rozmów – minimum 15 godzin, przeglądanie stron Internetowych – 
minimum 10 godzin,  odtwarzanie Video minimum 12 godzin (wg 
testu gsmarena publikowanego na stronie: 
https://www.gsmarena.com/battery-
test.php3?idPhone=9537#show)  

12) system operacyjny pozwalający na korzystanie ze sklepu Google 
Play 

13) etui ochronne 
14) szkło ochronne 

  

 TS2 smartfon ekonomiczny  

1) procesor co najmniej dwurdzeniowy  
2) pamięć RAM minimum 2 GB  
3) pamięć wbudowana minimum 16 GB  
4) wyświetlacz dotykowy kolorowy o rozdzielczości co najmniej 

720x1280 i przekątnej minimum 4,5 cala 
5) dwa aparaty fotograficzne o rozdzielczości co najmniej 5 i 1 

megapiksela, lampa błyskowa  
6) obsługa sieci 2G i 3G, GPRS  
7) pozostałe: bluetooth, wifi, a-gps, odtwarzanie video i audio  
8) gniazdo na kartę pamięci obsługujące co najmniej 32GB  
9) złącza: USB, słuchawkowe  
10) bateria wytrzymująca do 300 godzin czuwania  
11) system operacyjny pozwalający na korzystanie ze sklepu Google 

Play 
12) etui ochronne 
13) szkło ochronne 

  

 TZ telefon zwykły 

1) wyświetlacz kolorowy o rozdzielczości co najmniej 128x160 i 
przekątnej minimum 1,8 cala  

2) aparat fotograficzny o rozdzielczości co najmniej 0,3 megapiksela  
3) klawiatura klasyczna 
4) obsługa sieci 2G i GPRS  
5) gniazdo na kartę pamięci obsługujące co najmniej 16GB  
6) złącza: USB, słuchawkowe  
7) wstrząsoodporny 
8) bateria wytrzymująca do 300 godzin czuwania  
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26. Zamawiający będzie mógł w każdym czasie obowiązywania umowy zamówić dodatkowe aparaty w liczbie do 115 sztuk, 
według własnego wyboru spośród oferowanych aktualnie przez Zamawiającego modeli, zgodnych ze specyfikacją. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych pomiędzy modelami aparatów telefonicznych. 

 

II. Wycena przedmiotu zamówienia 

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO UZUPEŁNIENIA KAŻDEJ RUBRYKI PONIŻSZEJ TABELI 
 

Nazwa 
abonamentu 
lub telefonu 

Liczba 
sztuk* 

Cena 
jednostko
wa netto 

w PLN 

Wartość  
jednostkowa 

podatku 

VAT 

Cena 
jednostko
wa brutto 

w 
PLN 

Wartość 
netto  
(2 x 4) 

Stawka 

Podatku 
VAT (%) 

Wartość 
podatku 

VAT 
(7 x 8) 

Wartość 
brutto  
(7 + 9) 

1  2  4  5  6  7  8  9  10  

Abonament  

AKKSIZ  
24   

            

Abonament  

AKKSI  
2184   

            

Abonament  

AKKS  
552   

            

Telefon TSS 5        

Telefon TS0 10        

Telefon TS1 70               

Telefon TS2 20               

Telefon TZ   10               

 Cena 
ofertowa 

netto 

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
podatku 

VAT 

Cena 
ofertowa 

brutto 

RAZEM     

* Liczba sztuk stanowi liczbę sztuk telefonów obligatoryjnych i wszystkich opcjonalnych lub liczbę abonamentów 
miesięcznych obligatoryjnych i opcjonalnych pomnożoną przez przewidywaną liczbę miesięcy. Dla abonamentów istniejących 
i opcjonalnych przyjęto okres 24 miesięcy. 

 

 

.................................... dnia  .........................           ...................................................................... 
     Podpis i pieczątka osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
.............................................. 
     (pieczątka Wykonawcy)                                                                                                        Nr sprawy AZP-240/PN-p30/082/2019 

OFERTA WYKONAWCY  
Pełna nazwa Wykonawcy* ………………………………..............………………………………………………………………………….………………..………. 
…………………………………………………………................……………………….……………………………………………………………………………….………., 
Adres siedziby  ………………………………..............………………………………………………………………………….………………..………………………… 
…………………………………………………………….................…………………….………………………………………………………………………………………., 
Adres do korespondencji  ………………………………..............………………………………………………………………………….………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………., 
Nr tel. - ........................................................................., Nr fax - ......................................................................... 
E-mail: ............................................................................, http://www.………...................………...........………..........…, 
NIP - ..................................................................., REGON - ................................................................................, 
KRS/CEiDG ……………..……………….…................………………………………………………………………………………………..…………………...………., 
 

INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA: 
        mikro przedsiębiorstwo           małe przedsiębiorstwo           średnie przedsiębiorstwo             duże przedsiębiorstwo    
 

W odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, pn. Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych 

aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, składamy sporządzoną na 

podstawie pobranej specyfikacji istotnych warunków zamówienia ofertę skierowaną do: 
 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 

 

1. Oferujemy realizację wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i załącznikach
1
: 

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……............................…………..………………..…….. zł,  

(słownie:...................................................................................................................................................................................... zł) 

Stawka podatku VAT: ……………………………….. % 

Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,  

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………….............................…………..……….….. zł,  

(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł) 

 
OFEROWANY „Dodatkowy transfer”

2
: ……………………………….. GB. 

OFEROWANY „Parametry techniczne”
3
:  

1. ………………………………... 

2. ………………………………... 

3. ………………………………... 

 
2. Zgodnie z art. 91 ust. 3a, w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 

tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, jest obowiązany poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

                                                           
1 Cena ofertowa netto i brutto musi wynikać z obliczeń zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ. 
2 W kryterium „dodatkowy transfer” oceniana będzie dodatkowa liczba udzielonych bezpłatnych dodatkowych gigabajtów transmisji danych w kraju dla 
planów AKKSI i AKKS (jedna wartość dla wszystkich planów) ponad obowiązkową wartość 5 GB wynikającą z Opisu. Liczba GB zaoferowana przez Wykonawcę 
powinna być całkowitą wielokrotnością 5. W przypadku gdy liczba wyrażająca wartość dodatkowego transferu nie jest całkowitą wielokrotnością 5, będzie 
zaokrąglana zawsze w dół do najbliższej wielokrotności liczby 5. Liczba GB zaoferowana przez Wykonawcę musi być liczbą całkowitą. W przypadku gdy 
Wykonawca zaoferuje liczbę wyrażoną ułamkiem, Zamawiający zaokrągli ułamek do liczby całkowitej zgodnie z zasadami matematycznymi (tj. Jeżeli cyfrą po 
przecinku jest 0,1,2,3,4, to ostatnia zachowana cyfra przed przecinkiem nie zmienia się, jeżeli cyfrą po przecinku jest 5,6,7,8,9, to cyfra przed przecinkiem jest 
zwiększana o 1). 
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dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Ponadto w 

przypadku zaistnienia opisanej wyżej sytuacji, zgodnie z art. 91 ust. 3a zd. 2 Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania 

stawki podatku VAT który Zamawiający powinien doliczyć do oferty. 

Wykonawca oświadcza, iż złożenie oferty prowadzi/nie prowadzi
4
 do powstania obowiązku podatkowego u 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

Jeżeli złożenie oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, Wykonawca wskazuje: 

 nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania …………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

 wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku …………………………………………………………………………………….…., 

 stawkę podatku VAT, jaką Zamawiający dolicza do oferty: …………….. %
5
. 

 
3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący 

załącznik nr 1 do SIWZ i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Przyjmujemy warunki określone w tymże dokumencie. 

Przedmiotowe zamówienie zrealizujemy zgodnie z opisem i w sposób określony w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania  

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, obowiązującym w niniejszym postępowaniu i nie wnosimy do 

niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Ponadto oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty, 

jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej 

załącznik nr 5 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że do wyliczenia ceny brutto podanej w niniejszym formularzu, zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku 

od towarów i usług, w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

9. Informujemy, iż całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi Wykonawcy/Podwykonawcom* zostanie 

powierzone wykonanie następujący zadań**: 

Lp. Firma podwykonawcy 
Część zamówienia jaka zostanie powierzona 

podwykonawcy** 

Wartość lub procentowa część 
zamówienia jaka zostanie 

powierzona podwykonawcy** 

    

W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, oświadczamy, że ponosimy pełną 

odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców. 

10. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ. 

11. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

12. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej  do zawarcia umowy na wymienionych  

w niej warunkach. 

13. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w  Załączniku nr 5 do SIWZ pn. Wzór umowy.  

14. Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych krajowych baz danych,  

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) i pozwolą na to przekazane 

dane identyfikacyjne, oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego z tych baz danych  

                                                           
4. Niewłaściwe skreślić. 
5. Wypełnić jeżeli dotyczy. 
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oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

15.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną (zał. 1),  
2) ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

.............................................................                       ..................................................................         
                (miejscowość i data)                                                            (podpis osoby/osób uprawnionych do  

reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 
** UWAGA: W sytuacji gdy o udzielenie zamówienia ubiega się dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie Wykonawcy ma obowiązek podać 
nazwy i adresy wszystkich Wykonawców ze wskazaniem pełnomocnika.  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy AZP-240/PN-p30/082/2019 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” 

 

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..………. 

KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...………., 

NIP - ..........................................................................................., REGON - .........................................................................., 

Reprezentowany przez :  ………………………………..….......................................................………………….……………………………..………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. 

Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oświadczam, co następuje: 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
6
 

 

I. OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT NIE PODLEGAM WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp wykluczy: 

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji 

lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  

2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-

309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 2017 r. poz. 2204 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2017 poz. 1463 ze zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769); 

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;  

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd 

przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 

obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest 

w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia;  

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje 

poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

                                                           
6
 W przypadku podmiotów zbiorczych oświadczenie składają odrębnie wszyscy jego członkowie. 
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8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik,  

a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 

usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 

być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 

wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych;  

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (DZ. U. 2018 r. poz. 703 ze zm.);  

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne;  

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

 ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017 r. poz. 229 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

2. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 

2017 r., poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.). 

3. Jeżeli dotyczy: Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-

14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………….……………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...… 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

II. OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT SPEŁNIAM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO W ROZDZIAŁE V UST. 1 PKT 2) SIWZ 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3) niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych. 

2. Jeżeli dotyczy: Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w ROZDZIALE V ust. 1 pkt 2) SIWZ , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...…….. 

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...…….. 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu - podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG). 
 

DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW 

 

III.  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 
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1. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………….……………………………………………….……………….…………………….……………  

 ………………………………………..……………………………………………………………………………………………….……….…..……………………………………  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

.............................................................                ..................................................................         
                (miejscowość i data)                                                            (podpis osoby/osób uprawnionych   

                                  do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/082/2019 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” 
 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
(składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa  

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 
 

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..………. 
KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...………., 
NIP - ..........................................................................................., REGON - .........................................................................., 
Reprezentowany przez :  ………………………………..….......................................................………………….……………………………..………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

pn. Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na 

potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oświadczam/-my, co następuje: 

☐ Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu; 

☐ Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu: 

1) nazwa podmiotu (wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..; 

2) nazwa podmiotu (wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..; 

(rozszerzyć listę w razie potrzeby) 

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:  

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

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

 
 
 

 

.............................................................                ..................................................................         
                (miejscowość i data)                                                            (podpis osoby/osób uprawnionych   

                                  do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
WZÓR UMOWY  

UMOWA NR ....................................................................... 
 

zawarta w dniu ........................ r. w Lublinie pomiędzy:  
 

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 

000514064 - zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez: 
.............................................................................................................................................................................................. 
a 
........................................................................................................................................................................................; 

NIP .............................................., REGON ......................  - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowaną przez: 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie 

zakup będzie częściowo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, pn: Świadczenie usług telefonii komórkowej w 

kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II, nr AZP-240/PN-p30/082/2019 została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych 

aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zgodnie z Opisem 

przedmiotu zamówienia wraz z wyceną stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą oraz usług pakietowej 

transmisji danych wraz z usługą dostępu do Internetu w standardzie GSM, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. 

Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1069 późn. zm.) oraz dostawa nowych aparatów telefonicznych, zwanym 

dalej „przedmiotem umowy”, zgodnie ze specyfikacją zawartą w SIWZ, o parametrach technicznych określonych w 

Załączniku nr 1 do umowy, Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy, zawierającą ceny i warunki 

gwarancji, a także innymi warunkami zamówienia oraz opisem technicznym przedstawionym w Ofercie Wykonawcy. SIWZ 

stanowi integralną część umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia opisany w Załączniku nr 1 do umowy.  

4. Wykonawca dostarczy karty SIM i aparaty telefoniczne, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, do Kancelarii 

Ogólnej KUL, Al. Racławickie 14, pokój GG-104 z dopiskiem: Dział Teleinformatyczny „Telefonia komórkowa”,  nie później 

niż 7 dni roboczych od momentu zamówienia.  W braku zastrzeżeń, upoważnieni pracownicy Zamawiającego i 

przedstawiciele Wykonawcy podpiszą bezusterkowy protokół zdawczo–odbiorczy. 

5. Wykonawca dostarczy zamówione karty SIM i aparaty własnym transportem na swój koszt.  

6. Dostarczane aparaty muszą mieć wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia właściwości oraz być wolne 

od wad fizycznych i prawnych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, w szczególności z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. 

Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2018, poz. 1954 ze zm). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem  

niniejszej umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z tytułu nieprawdziwości 

powyższego oświadczenia, powstałe bezpośrednio lub pośrednio po stronie Zamawiającego. 

 

§2 WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Wykonawca telefonicznie lub drogą elektroniczną powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy minimum 

jeden dzień wcześniej.  
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2. Po dostarczeniu i uruchomieniu przedmiotu umowy w pełnym zakresie określonym w §1 niniejszej umowy, Zamawiający 

dokona odbioru, który nastąpi poprzez podpisanie przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Podpisanie protokołu 

odbioru z zastrzeżeniami wywołuje skutki równoznaczne z opóźnieniem w wykonaniu umowy ze strony Wykonawcy.  

3. Odbioru przedmiotu umowy dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. Osoby odpowiedzialne za odbiór 

przedmiotu umowy oraz podpisanie protokołów odbioru zostały wskazane w niniejszej umowie.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko za ewentualną utratę lub uszkodzenie przedmiotu zamówienia do 

czasu podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania we własnym zakresie dodatkowych prób, pomiarów i innych czynności 

mających na celu zbadanie (sprawdzenie) zgodności przedmiotu dostawy z umową w ciągu 2 dni roboczych od odbioru.  

6. W sytuacji dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową, Wykonawca w terminie nie dłuższym 

niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia dostarczy właściwy przedmiot zamówienia bez wad zgodnie z umową.  

7. W okresie czasu od momentu zgłoszenia o dostarczeniu przedmiotu zamówienia nienależytej jakości do momentu 

wymiany aparatu na nowy bez wad Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aparat zastępczy o niegorszych parametrach 

niż wpisane w niniejszej SIWZ. 

8. W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy, Zamawiający może – bez dodatkowego 

wezwania – rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy w takim przypadku uważa się za 

rozwiązanie umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

9. W ramach realizacji umowy wszystkie koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy leżą po stronie Wykonawcy. 

10.  Szczegółową procedurę realizacji zamówienia określa Załącznik nr 1 do umowy. 

 

§3 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące począwszy od dnia następującego po upływie terminu wypowiedzenia 

dotychczas obowiązującej umowy.   

2. Wykonawca jest zobowiązany do wypowiedzenia dotychczasowych umów telekomunikacyjnych obciążających 

Zamawiającego w jego imieniu niezwłocznie po przekazaniu właściwego w tym zakresie pełnomocnictwa przez 

Zamawiającego.  

3. Termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu bądź w razie wyczerpania 100% wartości przedmiotu zamówienia 

przed jego upływem. W takim przypadku umowa wygasa. 

4. Termin umowy może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy do upływu terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpane 

60% wartości umowy przez Zamawiającego, bądź też istnieje zapotrzebowanie na realizację 100% wartości umowy, a 

upłynął 24-miesięczny termin na wykonanie umowy. W takim przypadku termin może zostać wydłużony nie więcej niż na 

okres dodatkowych 12 miesięcy. 

5. Zmiany w zakresie terminu obowiązywania umowy, o których mowa w ust. 4, dokonywane będą w drodze aneksu do 

niniejszej umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

 

 §4 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wartość niniejszej umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy wynosi: 

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi .............................................................................................. zł, 

(słownie: ......................................................................................................................................... zł ...../100). 

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi ................................................................................................. zł, 

(słownie: ......................................................................................................................................... zł ...../100). 

stawka podatku VAT .......................................... %, tj. .............................................................................. zł. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu 

umowy, w tym w szczególności cenę dostarczanych aparatów, kwotę abonamentów, uruchomienie, instrukcję obsługi, 

opusty, rabaty, zysk, opakowanie, ubezpieczenia towaru na czas transportu, koszty załadunku i rozładunku, gwarancję 

dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy w stanie nienaruszonym do miejsca instalacji, wszelkie podatki, gwarancję i 

serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz załączniku nr 1 do umowy (Opis przedmiotu 

zamówienia wraz z wyceną).  

3. Wynagrodzenie w rozliczeniu miesięcznym, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez 

niego na prawidłowo wystawionej comiesięcznej fakturze.  
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4. Płatność za przedmiot umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej comiesięcznej 

faktury za wykonany przedmiot umowy. W przypadku dostawy aparatów telefonicznych lub kart SIM płatność nastąpi po 

podpisaniu przez Zamawiającego protokołów zdawczo-odbiorczych bez zastrzeżeń, potwierdzających należyte wykonanie 

przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku 

Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą 

elektroniczną. 

5. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy będzie obliczane na podstawie faktycznych 

kosztów abonamentów i kosztów zakupionych aparatów, czasu rozmów międzynarodowych i roamingowych poza limitem 

oraz innych usług w ciągu danego miesiąca kalendarzowego ze wszystkich numerów Zamawiającego objętych niniejszą 

umową i według cen i cenników zawartych w ofercie Wykonawcy. Zamawiający akceptuje sposób rozliczania faktur VAT z 

naliczeniem opłat abonamentowych z góry i pozostałych opłat po zakończeniu okresu rozliczeniowego.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 naliczane będzie na podstawie poniższych stawek:  

1) Abonament AKKSIZ – cena miesięczna netto ………… zł 

2) Abonament  AKKSI – cena miesięczna netto ………… zł 

3) Abonament AKKS – cena miesięczna netto ………… zł 

4) Telefon TS0  – cena netto ………… zł (płatność jednorazowa za całość kwoty telefonu); 

5) Telefon TS1 – cena netto ………… zł (płatność jednorazowa za całość kwoty telefonu); 

6) Telefon TS2 – cena netto ………… zł (płatność jednorazowa za całość kwoty telefonu); 

7) Telefon TZ – cena netto ………… zł (płatność jednorazowa za całość kwoty telefonu). 

7. Połączenia międzynarodowe przekraczające limit oraz połączenia roamingowe, realizowane poza limitem, oraz inne 

niestandardowe płatne usługi taryfikowane będą zgodnie z dostarczonym przez Wykonawcę cennikiem,  obowiązującym 

w momencie nawiązania połączenia.  

8. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.   

9. Wynagrodzenie nie może zostać zmienione na niekorzystne dla Zamawiającego, chyba że w tym okresie nastąpi zmiana 

wysokości obowiązujących stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu umowy, zmiany mogą jedynie dotyczyć 

ewentualnej różnicy w wysokościach stawek podatku VAT.   

10. Wszelkie koszty związane z realizacją usługi na rzecz Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

11. Niedopuszczalna jest cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

 

§5 WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

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 na 

wymaganym poziomie jakości.  

2. W przypadku awarii urządzenia telefonii komórkowej (dostarczonego w trakcie trwania umowy do użytkowania przez 

Wykonawcę), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nieodpłatną obsługę serwisową przynajmniej w zakresie:  

1) po powiadomieniu o awarii lub uszkodzeniu odebrać sprzęt od Zamawiającego, przekazać do naprawy, a następnie 

dostarczyć do Zamawiającego w terminie określonym przez danego producenta w karcie gwarancyjnej,   

2) w przypadku napraw nie objętych gwarancją powiadomić Zamawiającego o stwierdzonych usterkach i kosztach 

napraw. Decyzja co do napraw odpłatnych  należy do Zamawiającego. Zwrot sprzętu naprawionego (lub 

nienaprawionego - w przypadku negatywnej decyzji Zamawiającego) w terminie określonym przez producenta w 

karcie gwarancyjnej,  

3) Wykonawca na czas naprawy ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu, najpóźniej drugiego dnia roboczego do godz. 

15:00 od  momentu zgłoszenia, sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany,  

4) przekazanie do naprawy i odbiór po naprawie będzie dokonywane ze strony Zamawiającego tylko przez osobę 

wyznaczoną i w miejscu wskazanym przez tę osobę. 

 

§6 GWARANCJA I RĘKOJMIA 
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1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, przy czym Zamawiający może 

wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za 

wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.   

2. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy gwarancji producenta na okres określony w załączniku nr 1 i 

załączniku nr 2 do niniejszej umowy, liczony od dnia podpisania przez obydwie Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w formularzu Opis 

przedmiotu zamówienia wraz z wyceną, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Gwarancja obejmuje wszystkie 

wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz awarie i uszkodzenia powstałe w czasie użytkowania aparatów 

telefonicznych.  Zamawiający zgadza się, aby proces gwarancji przebiegał na zasadach producenta i w terminach 

określonych w karcie gwarancyjnej. 

3. Dokładne warunki serwisowania, wsparcia technicznego i okresów gwarancji zawarte zostały w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy.  

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dokonywaniu naprawy zapewnić fabrycznie nowe 

części. Przez pojęcie ,,naprawa” Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej 

funkcjonalności danego aparatu telefonicznego lub usługi.  

5. Gwarancja obejmuje wady przedmiotu umowy wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, części oraz 

niewłaściwej jakości wykonania przez producenta oraz nieprawidłowego lub niewłaściwego działania lub niespełniającego 

określonej funkcjonalności.   

6. W przypadku istnienia wad ujawnionych w okresie gwarancji, które nie kwalifikują się do usunięcia Wykonawca 

zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy w całości lub w części.  

7. Wszelkie reklamacje lub informacje o usterkach zgłaszane będą przez Zamawiającego do Wykonawcy faksem na nr 

................. lub e-mailem na adres: ..................................... W przypadku zmiany wskazanych danych kontaktowych, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji.  

8. Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą serwisową oferowanego przedmiotu umowy w 

okresie udzielonej gwarancji. Wszelkie koszty związane w szczególności  z obsługą serwisową, naprawami gwarancyjnymi, 

przeglądami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, transportem itp., w tym koszty poczty kurierskiej, 

dojazdami, zakwaterowaniem serwisanta ponosi Wykonawca.  

9. Serwis będzie wykonywany w miejscu użytkowania przedmiotu umowy.   

10. W przypadku konieczności naprawy lub serwisu poza miejscem użytkowania, Wykonawca pokryje koszty transportu 

sprzętu w obie strony w czasie serwisu gwarancyjnego oraz koszty ubezpieczenia w czasie transportu.    

11. Wydanie przedmiotu umowy oraz jego odbiór w ramach gwarancji Strony potwierdzą stosownym protokołem.  

12. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi zarówno za wady, o których Zamawiający wiedział w chwili dokonania dostawy, 

jak i za wady ujawnione po tym terminie.  

13. Jeżeli w okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi zostanie wykryta wada, Zamawiający ma obowiązek 

zawiadomić o tym na piśmie Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wadę usunąć jak 

też zobowiązany jest naprawić wszelką wynikającą z niej szkodę. W przypadku gdy charakter wady nie pozwala 

Wykonawcy na jej niezwłoczne usunięcie, Wykonawca wskaże Zamawiającemu termin w którym wadę usunie.  

14. Jeżeli Wykonawca w terminie 14 dni od zawiadomienia go o wystąpieniu wady nie przystąpi do czynności niezbędnych do 

usunięcia wady oraz usunięcia szkód powstałych w wyniku jej wystąpienia, Zamawiający może po zawiadomieniu o tym 

Wykonawcy usunąć wadę i szkody we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez ryzyka utraty gwarancji. 

Zamawiającemu przysługuje takie uprawnienie także wtedy, gdy Wykonawca z nieuzasadnionych powodów wstrzyma 

czynności naprawcze lub będzie opóźniał się w przeprowadzeniu tych czynności.   

15. W wypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 14 Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia Zamawiającemu kosztów 

usunięcia wady i szkód powstałych w jej wyniku w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania. Jeżeli 

wykonawca nie zwróci kosztów wskazanych w wezwaniu, Zamawiający będzie upoważniony do kompensacji całości 

poniesionych kosztów poprzez skorzystanie z form wskazanych w §7 bez konieczności dokonywania dodatkowych 

zawiadomień Wykonawcy. Jeżeli kwota uzyskana w powyższy sposób nie zaspokoi całości roszczeń Zamawiającego, 

Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia pozostałej części z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co 

Wykonawca wyraża zgodę, lub dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy na zasadach ogólnych.  



 
 

 
Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 

 

 
Dział Zamówień Publicznych i Zakupów 
 

34 

16. Niezależnie od powyższych uprawnień, w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad, Zamawiający ma prawo podnosić 

roszczenia z tytułu rękojmi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Ponadto niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady i gwarancji jakości, jak też uprawnień wynikających z postanowień dotyczących kar umownych, 

Zamawiający może zażądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody powstałej w wyniku zaistnienia wady.  

 

 §7 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących wysokościach: 

1) za opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia usług w terminie wskazanym w niniejszej umowie w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia;  

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi  

w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy 

dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.   

3) w razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym wynoszącym maksymalnie 14 dni, kara 

ulega podwyższeniu do wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 

Umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;  

4) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

jak również za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, karę 

umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

5) za naruszenie innych postanowień umownych, w szczególności dotyczących obowiązków Wykonawcy zatrudnienia 

pracownika wyznaczonego do kontaktów z Zamawiającym, po dodatkowym wezwaniu przez Zamawiającego do 

należytego wykonywania zobowiązania – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każde 

naruszenie. 

2. W przypadku opóźnienia w naprawie aparatu telefonicznego  trwającego dłużej niż okres określony w karcie 

gwarancyjnej, Zamawiający ma prawo bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji zlecić naprawę sprzętu innemu 

podmiotowi,  a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę.  Podjęcie przez Zamawiającego takiej czynności nie będzie 

skutkować utratą gwarancji na naprawiany sprzęt udzielonej przez Wykonawcę.  

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar 

umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 14 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia 

mogą być dokonywane przez Zamawiającego z Wynagrodzenia Wykonawcy i zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. W przypadku gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy, a czynności te 

nie zostaną wykonane, Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia 

Wykonawcy i z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

5. Potrącenia, mogą być dokonywane po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, z należnego wynagrodzenia i/lub z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pisemne zawiadomienie oznacza postawienie naliczonych kar umownych 

w stan wymagalności.  

6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5, kary umowne lub inne 

należności Zamawiającego wynikające z umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.   

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności za szkody 

spowodowane przez Wykonawcę względem Zamawiającego, jak i osób trzecich i ich ubezpieczycieli, jeżeli osoby te 

zgłoszą na piśmie uzasadnione roszczenie.  

8. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach 

przewyższających wysokość kar umownych określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, aż do pełnego zaspokojenia.  

9. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania 

wysokości przenoszącej zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne.  

10. Strony są zwolnione od kar umownych za opóźnienie, jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy wynikło z przyczyn siły 

wyższej, chyba że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej albo nie były z siłą wyższą związane. Strony 
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powołując się na tą okoliczność, winny udowodnić jej zaistnienie. Pod pojęciem „siły wyższej” na potrzeby niniejszej 

umowy, Strony rozumieją zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny 

i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania 

zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe.  

11. Strony ustalają, iż naliczanie kar umownych może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postępowania 

reklamacyjne wynikłe w toku realizacji Umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz.U. poz. 

284) oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej. Podstawę naliczenia kary 

umownej stanowią dokumenty wystawione przez Zamawiającego, tj. nota obciążeniowa, zawierająca specyfikację 

obciążenia wraz ze wskazaniem terminu płatności. 

12. Łączna wysokość kar umownych, do zapłacenia których zobowiązany będzie Wykonawca, nie może przekroczyć 30% 

wartości umowy brutto. 

13. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

14. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni 

roboczych od dnia przekazania wezwania w formie e-mail i w formie pisemnej w przypadku zaś braku zapłaty w 

wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 4. 

15. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego zastrzeżone kary umowne.  

16. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w sytuacjach opisanych w §8, 

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do 

dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie, aż do pełnego 

zaspokojenia. 

 

§8  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest dotknięty żadną wadą fizyczną, a także żadną wadą prawną, w 

szczególności nie jest obciążony prawami osób trzecich. Przedmiot umowy stanowi własność Wykonawcy, posiada on 

prawo swobodnego nim dysponowania.  Wykonawca jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej 

realizacji przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.   

7. Wykonawca oświadcza, że zabezpieczy Zamawiającego od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich odnośnie naruszenia 

patentu, wzoru użytkowego, znaku towarowego, autorskich praw majątkowych, czy innych praw majątkowych 

wynikających z wykorzystania przedmiotu zamówienia lub jego części.  

 

§9 KOORDYNACJA WYKONANIA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Jako odpowiedzialnego/nych za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Zamawiający wyznacza: 

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

(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu i nr fax-u) 

2. Jako odpowiedzialnego/nych za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Wykonawca wyznacza: 

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

(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu i nr fax-u) 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu usług i uwzględnienia wszystkich ewentualnych uwag 

zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli Zamawiającego. 

 

§10 ZASADA POUFNOŚCI 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do nieudostępniania osobom trzecim treści niniejszej umowy, a także informacji 

uzyskanych w związku z jej wykonywaniem bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony z wyjątkiem sytuacji, gdy 

obowiązek ujawnienia informacji wynika z przepisów prawa.  

2. Strony zobowiązują się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez 

zgody drugiej Strony, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, wszelkich informacji technicznych, 

technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą dla drugiej Strony, w tym 
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dotyczących treści niniejszej Umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one znane publicznie lub ich 

ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie.   

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji jakie uzyskał w związku z zawarciem i 

realizacją niniejszej umowy, a które mogą mieć wpływ na interesy lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego, zarówno w 

czasie trwania niniejszej umowy jak i po jej rozwiązaniu.  

 

§11 ROZWIĄZANIE UMOWY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że 

wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia 

odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do  rozwiązania umowy, jeżeli: 

1) pomimo uprzedniego 3-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca nie wykonuje 

usług zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego; 

2) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania 

naruszeń i upływu wyznaczonego terminu; 

3) Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia o okres co najmniej 2 dni; 

4) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres, co najmniej 3 dni; 

5) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniego 

uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; 

6) zostanie wszczęte, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy; 

7) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości  o wszczęciu 

postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy; 

8) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości 

wykonywanych usług 

3. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o jej przyczynie. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę z przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszej umowy z zachowaniem dwutygodniowego 

okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w ten sposób Wykonawca ma prawo do 

otrzymania wynagrodzenia za usługi rzeczywiście wykonane do momentu ustania jej obowiązywania. W tym przypadku 

Wykonawca nie ma prawa dochodzenia odszkodowania z powodu niewykonania pozostałej części umowy. Rozwiązanie 

umowy w ten sposób uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych z powodu rozwiązania umowy z winy 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie bez prawa 

Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy 

przestępstwa, wykroczenia lub gdy Wykonawca w sposób rażący  nie wykonuje lub nienależycie wykonuje postanowienia 

umowy. 

5. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym Wykonawcy należy się wynagrodzenie jedynie za dostawy 

zrealizowane do dnia rozwiązania umowy. 

6. W przypadkach opisanych w ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wezwania do zaniechania 

naruszeń, a po upływie wyznaczonego w wezwaniu terminu ma prawo do rozwiązania umowy. 

7. O rozwiązaniu umowy Zamawiający informuje Wykonawcę pisemnie e-mailem, potwierdzonym pisemnie listem 

poleconym. Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania wiadomości. Datą 

rozwiązania umowy jest data nadania e-maila dotyczącego jej rozwiązania. W przypadku braku potwierdzenia odbioru e-

maila przez Wykonawcę, decyduje data odbioru przesyłki nadanej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

 

 §12 ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności w następującym zakresie:  
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1) zmiany właściwych przepisów prawa, a tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu 

prawnego; 

2) przedmiotem umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi aktualizacja rozwiązań  ze względu na postęp 

techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), po zaproponowaniu przez 

Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego urządzeń o parametrach technicznych, jakościowych i innych nie 

gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot umowy. Zmiana nie może spowodować podwyższenia 

ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających  z oferty na podstawie której był 

dokonany wybór Wykonawcy;  

3) przedmiotem umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi wprowadzenie nowej technologii produktu 

objętego przedmiotową umową, po zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

produktu równoważnego o parametrach technicznych, jakościowych i innych nie gorszych od parametrów urządzeń 

stanowiących przedmiot umowy. Zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów 

technicznych, jakościowych i innych w szczególności jakości zastosowanych technologii wynikających z oferty na 

podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;  

4) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

5) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, jako zdarzeń zewnętrznie niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych do 

zapobieżenia; 

6) wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej 

części ceny, której zmiana dotyczy; 

7) terminu, w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy. 

2. W przypadku wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 4 ust. 3, Zamawiający wskazuje, że w 

sytuacji zaistnienia zmian mających wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę dopuszczalnym jest 

wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jedynie w przypadku zaistnienia zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia możliwa jest jedynie w przypadku wydłużenia terminu obowiązywania Umowy oraz w 

sytuacji zaistnienia zmian mających wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 2. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia nie może prowadzić do uchybienia obowiązków Wykonawcy określonych w § 1 Umowy 

w zakresie zapewnienia Zamawiającemu  stosowania minimalnych cen dostępnych w danym terminie z zachowaniem 

wymaganego standardu określonego przez Zamawiającego. 

5. Ponadto, Zamawiający dopuszcza następujące istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt. 2), pkt. 3), pkt. 4), pkt. 6) ustawy Pzp. 

6. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania 

umowy, zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

7. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej oraz osób biorących udział w realizacji umowy którejkolwiek ze 

stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do 

informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej, o zmianie adresu lub osób. W przypadku 

zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i powiadomienia 

skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się skuteczne. 

 

 §13  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony Umowy są zobowiązane do podjęcia wszelkich działań koniecznych do uniknięcia ryzyka konfliktu interesów 

mogącego powstać w związku z interesami gospodarczymi, powiązaniami politycznymi, związkami rodzinnymi lub 

emocjonalnymi lub innymi wspólnymi interesami mającymi lub mogącymi mieć wpływ na bezstronne i obiektywne 

wykonanie Umowy.  
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2. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Wszelkie sprawy nieuwzględnione niniejszą umową będą 

regulowane przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, jak również przepisów wykonawczych do tych ustaw właściwych ze względu na przedmiot umowy. 

3. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, 

związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną pod rygorem nieważności. 

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wskazane w niniejszej Umowie załączniki stanowią jej integralną część. 

5. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi w Lublinie.  

6. SIWZ stanowi integralną część umowy. 

7. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych a Umową, 

bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, które wyłączają postanowienia Regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych w tym zakresie. 

8. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załącznikami do umowy są: 

1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną– załącznik nr 1 do umowy; 

2. Formularz „Oferta Wykonawcy” – załącznik nr 2 do umowy. 

 

 
 

Wykonawca Zamawiający 

………………………………………..……………… ………………………………………………………. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/082/2019 

 

                                                                                           

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. 

Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  
 

 

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie wykonałem/liśmy usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub 
zawodowej w zakresie dotyczącym doświadczenia opisanego w SIWZ: 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Wartość brutto 

(zł) 

Data wykonania Zamawiający 
(pełna nazwa 

i dokładny adres) Data rozpoczęcia Data zakończenia 

1 
 

 

 

    

2 

 

 

 

 

    

…..      

 

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi zostały wykonane należycie. 
 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji. 
 

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę usługa obejmującej szerszy zakres niż wskazany w warunku posiadanego doświadczenia, 

Wykonawca powinien podać całkowitą wartość usług oraz podać wartość usług w zakresie wymaganym warunkiem. 
 

 

 

 .............................................................                                         ……............................................................................         
               (miejscowość i data)                                                              (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 

          do reprezentowania Wykonawcy 


