
Warszawa, dnia 27.11.2013 r.

Znak sprawy: TELEFON/13

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Informacje ogólne.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

Nazwa zamówienia:  „Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum  Sztuki

Współczesnej – Zamku Ujazdowskiego”.

Zamawiający: Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski

Adres zamawiającego: ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa;

Podstawa  prawna:  ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  

(t.J. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), dalej zwana „pzp”.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

2.1.  Przedmiot  zamówienia  stanowi  świadczenie  usług  telefonii  komórkowej  na  potrzeby

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski.

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej

SIWZ.

2.3. Kod CPV:

Przedmiot główny: 64212000-5 usługi telefonii komórkowej.

Przedmiot dodatkowy: 32250000-0 telefony komórkowe.

2.4. Oferty częściowe.

Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych : Nie.

2.5. Oferty wariantowe.

Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych : Nie.

2.6. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

3. Podwykonawcy.

W przypadku gdy wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał z pomocy

podwykonawców  wówczas  zobowiązany  jest  do  wskazania  części  zamówienia,  które

powierzy im do wykonania.



4. Terminy realizacji zamówienia

Wymagany  termin  wykonania  zamówienia:  od  dnia  podpisania  umowy  do  dnia  

17 stycznia 2015 r. 

5. Informacje dotyczące warunków składania ofert.

5.1.  Niniejsza  specyfikacja  oraz  wszystkie  dokumenty  do  niej  dołączone  mogą  być  użyte

jedynie w celu sporządzenia oferty.

5.2.  Wykonawca  przedstawia  ofertę  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej

specyfikacji. 

5.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.4. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od

09:00  do  15:00  pod  wymienionymi  niżej  numerami  telefonów,  lub  osobiście  w  siedzibie

Zamawiającego.

5.5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- w sprawach merytorycznych: Marek Morawiec tel. 510-160-623, nr faks 22-628-95-50

- w sprawach formalno – prawnych : Michał Magdziak: tel. 604-950-763

6.  Sposób  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  wykonawcami  oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów.

6.1.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  wykonawcy

przekazują faksem lub pisemnie.

6.2.  Każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  ma  obowiązek  niezwłocznie  potwierdzić  fakt

otrzymania jakiegokolwiek oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji. 

7. Termin związania ofertą.

7.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu

składania ofert.

7.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania

ofertą  zamawiający  może  tylko  raz  zwrócić  się  do  wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

8.  Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania

oceny spełniania tych warunków.

8.1.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki,

dotyczące:

a) posiadania uprawnień,  do wykonywania określonej działalności  lub czynności,  jeżeli

przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania;  Zamawiający  uzna  powyższy

warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  iż  jest  legalnie  działającym



operatorem  telefonii  komórkowej  i  został  wpisany  do  rejestru  przedsiębiorców

telekomunikacyjnych  (prowadzonego  przez  Prezesa  Urzędu  Telekomunikacji

Elektronicznej)  -  podstawa  prawna art.  10  ust.1  ustawy z  dn.  16.07.2004  r.  Prawo

Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.); 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do

wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

8.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego.  Odpowiednie  pełnomocnictwo należy  załączyć  do  oferty  w oryginale  lub

kopii potwierdzonej notarialnie.

8.3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana,

zamawiający  może  żądać  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,

umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

8.4.  Ocena spełniania  warunków udziału  w postępowaniu  będzie  prowadzona  na  zasadzie

spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów określonych w

pkt 9.1. siwz.

9.  Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu

potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  niepodleganiu

wykluczeniu.

9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia

braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania, wykonawcy obowiązani są

załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 

 Oświadczenie  wykonawcy  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu

określonych w art. 22 ust. 1 pzp oraz o braku podstaw do wykluczenia sporządzone

zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz;

 aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  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.  1 pkt 2 ustawy,

wystawionego  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;



 Zaświadczenie  o  wpisie  do  rejestru  przedsiębiorców  telekomunikacyjnych,  wydane

przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art.  10 ust. 1

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r., nr 171, poz.

1800, ze zm.);

 oświadczenie wykonawcy, iż nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z

dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo listę podmiotów należą-

cych do tej samej grupy kapitałowej – sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym

załącznik nr 7 do siwz.

9.2.  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1 lit. b) SIWZ składa

dokumenty,  wystawione  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9.3.  Dokument,  o  którym  mowa  w  pkt.  9.1  lit.  b)  SIWZ  powinien  być  wystawiony  nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa powyżej, zastępuje się je

dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem

sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania.

9.5.  Dokumenty  określone  w  pkt  9.1  SIWZ  winny  być  złożone  w  formie  oryginału  lub

kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę.  Oświadczenia  i

dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić  wraz z  ich tłumaczeniem na

język polski.

9.6.  W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia

oświadczenia i dokumenty:

a) wymienione w punkcie 9.1 lit a), b) i d) SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie;

b)  wymieniony w punkcie  9.1 lit.  c)  SIWZ mogą być  złożone wspólnie  przez  wszystkich

wykonawców (w szczególności  przez  jednego  z  nich  jeśli  wystarczy  to  do  potwierdzenia

spełnienia warunku udziału w postępowaniu).

9.7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej



sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

9.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna

lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

10. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.

11.1. Wymagania podstawowe.

11.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

11.1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z

dokumentu(ów)  określającego(ych)  status  prawny  Wykonawcy(ów)  lub  pełnomocnictwa

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie

kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie  te

osoby.

11.1.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika

wprost  z  dokumentu  stwierdzającego  status  prawny  Wykonawcy  (odpisu  z właściwego

rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego

pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

11.1.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.2. Forma oferty.

11.2.1.  Oferta  musi  być  sporządzona w języku polskim,  mieć formę pisemną i  format  nie

większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty

sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski

poświadczonym przez wykonawcę.

11.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ i

wchodzących następnie w skład oferty mogą być  dokonane komputerowo, maszynowo lub

ręcznie.



11.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów

stanowiących  załączniki  do  SIWZ  powinny  mieć  formę  wydruku  komputerowego  lub

maszynopisu.

11.2.4.  Całość  oferty  powinna  być  złożona  w  formie  uniemożliwiającej  jej  przypadkowe

zdekompletowanie.

11.2.5.  Wszelkie  miejsca  w ofercie,  w których  Wykonawca  naniósł  poprawki  lub  zmiany

wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone

przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)

ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez

niego tekst muszą być parafowane i datowane.

11.3. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

a) Formularz  Oferty,  sporządzony  na  podstawie  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  2  do

SIWZ,

b) Formularz  cenowy sporządzony  na  podstawie  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  5  do

SIWZ,

c) Dokumenty i oświadczenia określone przez Zamawiającego w pkt 9.1 SIWZ,

d) Stosowne  Pełnomocnictwo(a)  -  w  przypadku,  gdy  upoważnienie  do  podpisania

oferty  nie  wynika  bezpośrednio  ze  złożonego  w  ofercie  odpisu  z właściwego

rejestru,

e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

dokument  ustanawiający Pełnomocnika  do reprezentowania  ich w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

11.4.  Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  może  zastrzec  w  ofercie

(oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić

informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

11.5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES> oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA> na

<NAZWA  (TYTUŁ)  POSTĘPOWANIA>  nie  otwierać  przed  <DATA  I  GODZINA

OTWARCIA OFERT>



Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści

oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

12.  Opis  sposobu  udzielania  wyjaśnień  dotyczących  treści  niniejszej  SIWZ  oraz

oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści

SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnie-

nie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub

dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wnio-

sek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składa-

nia wniosku, o którym mowa zdaniu pierwszym.

12.2. Pytania należy kierować na adres Zamawiającego: ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa lub

faksem na nr 22-628-95-50. 

12.3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

12.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych od-

powiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadcze-

nie Zamawiającego.

12.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem

terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Zmiana może wynikać z pytań za-

danych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Zmiana treści SIWZ

będzie wiążąca przy składaniu ofert. Dokonana zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie przekaza-

na wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie interne-

towej Zamawiającego.

12.6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie

prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na

wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poin-

formuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na swojej stro-

nie internetowej.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, w terminie do dnia

04 grudnia 2013 r. do godziny 14.30.

13.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.



13.3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, 

w dniu 04 grudnia 2013 r. o godzinie 15.00.

13.4.  Wykonawcy  mogą  uczestniczyć  w  publicznej  sesji  otwarcia  ofert.  W  przypadku

nieobecności  wykonawcy przy otwieraniu  ofert,  zamawiający prześle  wykonawcy protokół

z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

14. Sposób obliczenia ceny oferty.

14.1. Ceną oferty są ceny brutto podane w Formularzu ofertowym.

14.2. Ceny muszą być podane w złotych polskich, cyfrowo, z zaokrągleniami do dwóch miejsc

po przecinku.

15. Wycofanie oferty lub jej zmiany.

15.1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed

upływem terminu składania ofert.

15.2.  Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  musi  być  złożone  według  takich  samych

wymagań,  jak  składana  oferta  tj.  w  dwóch  kopertach  (wewnętrznej  i  zewnętrznej)

odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

15.3.  Wykonawca  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  się

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak

wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

15.4.  Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej  kolejności

i po  stwierdzeniu  poprawności  postępowania  wykonawcy  oraz  zgodności  ze  złożonymi

ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

15.5.  Koperty  oznaczone  dopiskiem  „ZMIANA”  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty

wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania

zmian zostaną dołączone do oferty.

16. Ocena ofert. 

16.1.  W  odniesieniu  do  wykonawców,  którzy  spełnili  postawione  warunki  Zamawiający

dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie

1. CENA 100 %

16.2.  Podstawą  oceny będzie  zaoferowana  łączna  cena  brutto  wynikająca  z  wypełnionego

formularza cenowego. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:

Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według wzoru :



najniższa cena brutto spośród złożonych ofert/ wartość brutto w ofercie badanej x 100 pkt. 

16.3.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza

w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. uzyskała najwyższa liczbę punktów.

16.4.  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  zawiadomi

wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej  oferty,  podając nazwę (firmę),  albo imię i nazwisko,

siedzibę  albo  adres  zamieszkania  i  adres  wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo

miejsca  zamieszkania  i  adresy  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp, po którego upływie umowa

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

16.5. Informacja, o których mowa w pkt 16.4 lit a) zostaną zamieszczona również na stronie

internetowej  Zamawiającego  oraz  w  miejscu  publicznie  dostępnym  w  siedzibie

Zamawiającego, niezwłocznie po dokonaniu tego wyboru.

17. Wzór umowy. 

Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  zgodną  ze  wzorem

stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.

             18. Zmiana umowy.

18.1.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  umowy  o  udzielenie  zamówienia

publicznego.

18.2. Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia następujących okoliczności:

a) zwiększenia cen jednostkowych i wynagrodzenia umownego w przypadku zmian stawki

VAT określonej w ustawie o podatku VAT,

b) gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, ze bez zmiany umowy strony nie

będą mogły w sposób należyty wywiązać się z postanowień umowy, czego nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

c) co do sposobu świadczenia usługi, gdy wystąpi sytuacja, gdy ten sam rezultat można będzie

osiągnąć szybciej, mniejszym nakładem sił i środków, 



d) gdy nie dokonanie zmian w umowie będzie ewidentnym działaniem sprzecznym z zasadą

celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, 

e) gdy wykonawca złoży propozycje, które: - zmniejszą koszty świadczonej usługi, - poprawią

sprawność świadczonej usługi, - w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku.

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

20. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

20.1.  Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty,

jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 pzp, albo 10

dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

20.2.  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  przed  upływem  ww.  terminów,  jeżeli  w

przedmiotowym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

20.3.  Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy

w sprawie  zamówienia  publicznego,  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą

spośród  pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba  że  zachodzą

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

21. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom oraz  innym  podmiotom,  jeżeli  mają  lub  mieli  interes  w  uzyskaniu  danego

zamówienia orz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego

przepisów pzp przysługuje prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej zgodnie z działem

VI pzp. 

Załączniki do siwz:

- nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,
- nr 2 - formularz oferty,
- nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pzp,
- nr 4 – wzór umowy, 
- nr 5 – formularz cenowy,
- nr 6 – oświadczenie zgodnie z art. 26 ust. 2 d) siwz.

Z A T W I E R D Z A M:

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

(podpis) 

     data zatwierdzenia: 27.11.2013



Załącznik nr 1 do siwz 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Aktywacja w sieci Wykonawcy 19 numerów abonenckich z zachowaniem dotychczasowych
numerów – posiadanych aktualnie przez Zamawiającego niezwłocznie po zawarciu umowy
(operatorem tych numerów w chwili obecnej jest Orange) wraz z dostawą telefonów oraz do-
stawą dwóch tabletów zapewniających dostęp do Internetu poprzez zainstalowaną kartę SIM. 

2. Operator zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem nu-
merów od innego operatora;

3. Wszelkie czynności związane z przeniesieniem numerów przejmuje wybrany operator;
4. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia dla wszystkich 19 numerów abonenckich stałego
miesięcznego  abonamentu  telefonicznego  (w  wysokości  określonej  w  formularzu  cenowym)
obejmującego co najmniej usługi i świadczenia wskazane poniżej:
a) bezpłatne rozmowy krajowe pomiędzy numerami objętymi niniejszą umową;
b) transfer danych 0,5 GB;
b) możliwość korzystania z połączeń międzynarodowych i roamingu i rozliczanie tych usług po
najniższej  cenie  przewidzianej  w  taryfach  oferowanych  przez  Wykonawcę  w  danym  okresie
rozliczeniowym z uwzględnieniem kosztów roamingu.
c)  możliwość  korzystania  z  usług  oferowanych  przez  Wykonawcę  niewyspecyfikowanych  w
niniejszej SIWZ, które będą taryfikowane zgodnie z obowiązującymi cennikami.
5. Wykonawca w ramach miesięcznego abonamentu dla każdej z dostarczonych kart SIM służących
do bezprzewodowego dostępu do Internetu zapewni transfer danych do 3 GB.

5. Minimalne parametry telefonów komórkowych:
Standart GSM: 850 900 1800 1900 
Standart UMTS: 900 2100
Rodzaj: klasyczny
Wyświetlacz: kolorowy TFT min. 250 kolorów
Bateria: li-ion min.1000m Ah
Slot karty pamięci: micro SDHC/SD
Transmisja danych
XHTML
WAP
HSDPA
HSUPA
GPRS
EDGE
BLUETOTH
USB
Komunikacja i wiadomości 
SMS
MMS
Klient email
Multimedia 
Radio
Mp3
Aparat  foto
Lampa błyskowa
Zegar
Alarm
Kalkulator



Organizer
Kalendarz

6. Minimalne parametry tabletów:
Przekątna ekranu: 7 cali lub 10 cali 
Pamięć wbudowana: 8 GB
Kamera: 3 Mpix
Obsługa: Dotykowa
Dźwięk: Wbudowany głośnik stereo, wbudowany mikrofon
Technologie: Bluetoth  Multitouch USB, Wi Fi GPS lub A-GPS 
Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi Bluetoth   
Złącze: USB
Czytnik kart pamięci: SD / SDHC
Slot karty SIM
System operacyjny: Android lub IOS
Transfer danych 3 GB.

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące usługi telefonii komórkowej.
Zamawiający  wymaga,  aby  wyceniona  (świadczona  bez  dodatkowego  wynagrodzenia,
umożliwiająca działanie, co najmniej wymienionych poniżej usług w ramach zamówienia) usługa
telefonii komórkowej obejmowała, co najmniej:
- naliczanie sekundowe bez opłaty za inicjowanie połączenia, począwszy od pierwszej sekundy
trwania połączenia do wszystkich operatorów telefonii;
- łączność głosową, tekstową (SMS), obrazkową (MMS), obustronny przesył danych;
- dostarczanie i aktywacja kart SIM;
- uruchomienie i świadczenie usługi poczty głosowej dla każdej karty SIM;
- możliwość uruchomienie usługi roamingu;
- usługę połączenia oczekującego;
- usługę serwisu telefonów „do’’ serwisu i „z’’ serwisu - sprzęt będzie odbierany i dostarczany do
siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w ciągu 2 dni od
złożenia  zamówienia  przez  opiekuna  operatora,  który  będzie  miał  pełnomocnictwo  do
reprezentowania firmy zgodnie z zawartą umową (bez firm zewnętrznych operatora);
-  zapewnienie  Zamawiającemu  równoważnego  sprzętu  zastępczego  na  czas  naprawy  bez
pobierania dodatkowych opłat;
- bezpłatną wymianę karty SIM w przypadku ich uszkodzenia, kradzieży, utraty;
- dostarczenie Zamawiającemu duplikatów kart SIM w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu
utraty karty dotychczas użytkowanej - bez zmiany numeru telefonu;
- dostarczenie Zamawiającemu żądanej liczby baterii i ładowarek w przypadku uszkodzenia lub
zużycia;
- rozpoczęcie połączenia krajowego bez dodatkowego wynagrodzenia;
- przeniesienie wszystkich numerów z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych;
- operator załatwia przeniesienie numerów jednej sieci do drugiej;
- obsługę serwisową świadczonych usług;
- zapewnienie  Zamawiającemu bezpłatnego wsparcia technicznego i opieki merytorycznej na czas
obowiązywania umowy w siedzibie Zamawiającego;
- bezpłatne przesyłanie wraz z fakturą VAT szczegółowego wykazu dla każdego numeru telefonu
(tzw. bilingu) rozmów oraz kosztów – oddzielnie za każdy cykl rozliczeniowy;
-  upoważnionego  przedstawiciela  firmy  z  zaprezentowaniem  obsługi  telefonu  w  siedzibie
Zamawiającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego;
-  zapewnienie  całodobowego  dostępu  do  wszystkich  operatorów stacjonarnych,  komórkowych
oraz do Internetu;
- nieodpłatna utylizacja wszelkich telefonów i baterii.



8. Pozostałe wymagania:

-  Wykonawca zapewni  bezpłatną  czasową  blokadę  karty  SIM  na  żądanie  Zamawiającego
(przykładowo w razie utraty telefonu), a także bezpłatne wydanie i aktywację duplikatów kart SIM
(w okresie obowiązywania umowy).
- Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania lub przesyłania Zamawiającemu szczegółowych
wykazów  (tzw.  bilingi)  indywidualnych  rozmów  oraz  wszystkich  świadczeń  usług  na  rzecz
Zamawiającego w wersji elektronicznej w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończenia każdego
okresu rozliczeniowego.
-  Wykonawca  na  3  miesiące  przed  zakończeniem  obowiązywania  umowy  przedstawi
Zamawiającemu  dokładne  dane  związane  z  ruchem  wychodzącym  z  numerów  komórkowych
Zamawiającego,  począwszy  od  daty  dokonania  pierwszej  aktywacji  do  ostatniego  okresu
rozliczeniowego,  dotyczące  przede  wszystkim  liczby  minut  wychodzących  w  podziale  na
poszczególne grupy (połączenia wewnątrz grupy, połączenia w ramach sieci operatora itp.) i w
podziale na poszczególne m-ce (okresy rozliczeniowe).
- Wykonawca będzie naliczał koszty za połączenia co 1 sekundę począwszy od pierwszej sekundy
połączenia dla połączeń krajowych. Połączenia realizowane w ramach roamingu rozliczane będą z
dokładnością nie większą niż do 1 minuty,
- Wykonawca dokona blokady połączeń wychodzących (poza grupą wewnętrzną Zamawiającego)
w przypadku gdy wartość wykorzystanych połączeń i innych wykorzystanych usług przekroczy 25
zł netto – dotyczy numerów zaznaczonych poniżej.    

9. Wykaz numerów telefonów:

Numer telefonu:   
1. 502 785 056 blokada na kwocie 25 zł.netto                         
2. 502 785 656 blokada na kwocie 25 zł.netto       
3. 510 057 140       
4. 510 160 780 blokada na kwocie 25 zł.netto       
5. 510 160 781blokada na kwocie 25 zł.netto       
6. 510 160 782 blokada na kwocie 25 zł.netto                                
7. 510 160 783 blokada na kwocie 25 zł.netto        
8. 510 160 784 blokada na kwocie 25 zł.netto        
9. 510 160 785 blokada na kwocie 25 zł.netto                                
10. 510 160 786 blokada na kwocie 25 zł.netto                                
11. 519 727 158 blokada na kwocie 25 zł.netto                                
12. 797 190 859                                                                                 
13. 797 190 861                                                                                 
14. 797 190 862                                                                                 
15. 797 190 863                                                                                 
16. 797 190 864                                                                                 
17. 797 190 867                                                                                 
18. 797 190 869                                                                                 
19. 500 114 907                   
20. 798 176 785 internet mobilny                                                     

      21.  798 703 996 internet mobilny                                                    

Rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy nie
wcześniej  niż  od  dnia  06  stycznia  2014  r.  Zakończenie  świadczenia  usługi  nastąpi  dnia  
17 stycznia 2015 r.



Załącznik nr 2 do siwz 

FORMULARZ OFERTOWY

..……………………
/miejscowość i data/

……………………………………..
/pieczęć Wykonawcy/

Nazwa i siedziba /adres/ Wykonawcy/nr faks 
……………………………………………………………………………………………………

Do: Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski

Nawiązując  do  ogłoszenia  przetargu  nieograniczonego  na:  „Świadczenie  usług  telefonii

komórkowej  na  potrzeby  Centrum  Sztuki  Współczesnej  –  Zamku  Ujazdowskiego”

oświadczamy, iż:

1. Oferujemy  realizację  przedmiotu  zamówienia  za  cenę:  netto:  ...................  zł

(słownie:  ..........................................................)  + należny podatek VAT tj.  za  łączną  cenę

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

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i

zobowiązujemy się spełnić wymienione w Specyfikacji wymagania i żądania Zamawiającego.

3.  Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez  czas  wskazany

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Oświadczam, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do

zawarcia umowy na w/w warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, iż podany powyżej nr faksu zobowiązujemy się utrzymywać w gotowości do

przyjęcia transmisji przez okres trwania przedmiotowego postępowania.

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a. ...........................
b. …………………

/proszę wymienić wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty/

..............................., dn. .......................                   ...................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego

 przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik nr 3 do SIWZ

 

O  ś  wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w post  ę  powaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia 

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na
„Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby  Centrum Sztuki Współczesnej – Zamku
Ujazdowskiego”:

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, dotyczące:

a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ponadto  oświadczamy,  że  nie  zachodzą  podstawy  do  wykluczenia  nas  z  przedmiotowego
postępowania określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

..............................., dn. .......................                   ...................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego

 przedstawiciela Wykonawcy)



Załącznik nr 4 do siwz

WZÓR UMOWY

Centrum Sztuki Współczesnej – Zamkiem Ujazdowskim,  z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Jazdów 2, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 15/92, posiadającym nr  NIP:  526-025-12-85,
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
……………………………………..
a
..………….  z  siedzibą  ……………………..  wpisaną  do  ………………………………,
posiadającą nr NIP ……………… zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
..................................................................

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907)  postępowania  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  w trybie  przetargu  nieograniczonego,  Strony zawierają  umowę o
następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby  Centrum

Sztuki Współczesnej – Zamku Ujazdowskiego zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz opisem
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz) stanowiącym integralną część umowy. 

2. Realizacja usług odbywać się będzie z wykorzystaniem dostarczonych przez Wykonawcę
aktywnych  kart  SIM  wraz  fabrycznie  nowych  aparatów  telefonicznych  producent
…………….. i model………………………. oraz tabletów producent ………….. i model
……………….. 

3. Dostawa fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, aktywnych kart SIM oraz tabletów
nastąpi w terminie co najmniej 7 dni przed uruchomieniem usługi, ze względu na koniecz-
ność przepisania baz adresowych. 

4. Dostarczenie  urządzeń określonych  w pkt  3  nastąpi  na koszt  i ryzyko  Wykonawcy,  po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego.

5. Odbiór urządzeń zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru przez przedstawicieli
obu Stron w siedzibie Zamawiającego.

6. Numery telefonów Zamawiającego pozostają bez zmian i  zostają  przeniesione  do sieci
Wykonawcy po wygaśnięciu umowy na świadczenie usług z obecnym Operatorem bez po-
noszenia kosztów przeniesienia przez Zamawiającego.

§ 2
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, usługa będzie świadczona zgodnie z ak-

tualnym i publicznie dostępnym regulaminem usług świadczonych przez Wykonawcę. 
2. Regulamin świadczonych usług Wykonawcy stanowi załącznik do umowy. W przypadku

zmiany Regulaminu świadczonych usług, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
dostarczania go Zamawiającemu. 



3. Postanowienia Regulaminu świadczonych usług sprzeczne z umową, nie są wiążące dla
Zamawiającego. 

§ 3
1. Usługa będzie wykonywana od dnia …………….. do dnia ……………………..
2. Wykonawca przeniesie usługi od dotychczasowego operatora bez przerwy w dostępie do

usług. 
§ 4

1. Za świadczenie usługi określonej w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyna-
grodzenie w kwocie ............. PLN (słownie:....................................................złotych).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy po podpisaniu protokołu odbioru urządzeń i kart, w terminie do 21
dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT.

3. Okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie z tytułu świadcze-
nia usługi pobierane jest od dnia rozpoczęcia jej świadczenia przez Wykonawcę.

4. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę będzie składało się z kosz-
tów abonamentów miesięcznych i faktycznie zrealizowanych połączeń na podstawie sta-
wek określonych w formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, który stano-
wi integralną część umowy.

5. Stawka za 1 minutę połączenia głosowego jest stała, niezależna od pory dnia lub tygodnia.
6. Zmiana cen abonamentów i stawek za połączenia, może nastąpić tylko na korzyść Zama-

wiającego. W rozliczeniach z Zamawiającym Wykonawca uwzględniać będzie najkorzyst-
niejsze ulgi i zniżki dostępne dla danej grupy odbiorców usług. Powiadomienie o zmianie
stawek  usług,  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  z  jednomiesięcznym  wyprzedze-
niem.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 regulowane będzie przelewem na rachunek ban-
kowy Wykonawcy, w terminie do 21 dni od dania wystawienia faktury.

8. Wykonawca wraz z fakturą bezpłatnie dostarczy w formie elektronicznej szczegółowe wy-
kazy połączeń oraz ich koszty najpóźniej do 7 dnia po upływie okresu rozliczeniowego
oraz w formie papierowej na żądanie Zamawiającego. 

9. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5
1. Wykonawca zapewnia: 

1) taryfikowanie czasu połączeń co 1 sekundę począwszy od pierwszej sekundy, bez opłaty
za inicjację połączenia; 

2) taryfikowanie transmisji danych maksymalnie co 10 kB. 
2. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu bezpłatne zarządzanie usługami dodatkowymi na

kartach SIM:
1) usługa zastrzeżenia numeru CLIR;
2) identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP;
3) zawieszanie połączeń; 
4) dezaktywacja karty na wypadek kradzieży;
5) wydawanie duplikatów kart SIM;
6) ponowne włączanie karty;
7) blokada połączeń z numerami specjalnymi – tzn. taryfikowanymi według cen wyższych

niż standardowa opłata za połączenie;
8) aktywacja roamingu.



3. Wykonawca umożliwia bezpłatnie sprawdzanie stanu własnego rachunku przez użytkow-
nika karty SIM.

4. Wykonawca zapewnia bezpłatne korzystnie i odsłuchiwanie „poczty głosowej”.

§ 6
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone aparaty telefoniczne oraz tablety na warun-
kach określonych przez producenta na okres 24 miesięcy, okres gwarancji będzie liczony
od dnia podpisania protokołu odbioru urządzeń.
Obsługa serwisowa telefonów komórkowych Zamawiającego w okresie gwarancji obejmu-
je:

1) po  telefonicznym  powiadomieniu  o  awarii  lub  uszkodzeniu  aparatu  telefonicznego
niezwłoczny  przyjazd  „Opiekuna”,  stwierdzenie  usterki  i  odebranie  aparatu
telefonicznego celem oddania do serwisu;

2) na czas oddania do serwisu Wykonawca przekaże Zamawiającemu aparat telefoniczny
podobnej klasy;

3) w terminie do 7 dni od dnia odbioru uszkodzonego aparatu telefonicznego z siedziby
Zamawiającego Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie elektronicznej lub za
pomocą  faksu  o  stwierdzonych  usterkach  i  ewentualnych  kosztach  naprawy  (w
przypadku napraw nie objętych gwarancją) lub braku możliwości skutecznej naprawy.
Decyzja w sprawie naprawy należy do Zamawiającego;

4) ocena stanu technicznego aparatu telefonicznego oraz naprawa aparatu telefonicznego w
okresie i na zasadach gwarancji będzie dokonywana bezpłatnie;

5) zwrot  aparatu  telefonicznego  naprawionego  lub  nie  naprawionego  (w  przypadku
negatywnej decyzji Zamawiającego) nastąpi nie później niż 30 dni od dnia jego odbioru
z siedziby Zamawiającego.

§ 7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki w
świadczenia  usługi,  a  także   w  przypadku  niewykonywania  lub  nienależytego
wykonywania usługi;

2) 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi
od umowy z przyczyn leżących po jego stronie; 

3) 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szko-
da  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy przekroczy  kwotę  kar
umownych. 

3. Całkowita  suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie przekroczy 20%
wartości łącznego wynagrodzenia brutto umowy.

§ 8
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istot-

nej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicz-
nym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umo-
wy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.



2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należ-
nego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar
umownych.

§ 9
Do kontaktów roboczych Strony ustalają:

1) ze strony Zamawiającego: Marek Morawiec. 
2) ze strony Wykonawcy: .............................................

§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod

rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

a) zwiększenia cen jednostkowych i wynagrodzenia umownego w przypadku zmian stawki
VAT określonej w ustawie o podatku VAT,
b) gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, ze bez zmiany umowy strony
nie będą mogły w sposób należyty wywiązać się z postanowień umowy, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
c) co do sposobu świadczenia usługi, gdy wystąpi sytuacja, gdy ten sam rezultat można
będzie osiągnąć szybciej, mniejszym nakładem sił i środków, 
d)  gdy  nie  dokonanie  zmian  w  umowie  będzie  ewidentnym  działaniem sprzecznym  z
zasadą celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, 
e) gdy wykonawca złoży propozycje, które: - zmniejszą koszty świadczonej usługi, - po-
prawią sprawność świadczonej usługi, - w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku.

3. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilne-
go i ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzy-
gać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania
sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Za-
mawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:



Załącznik nr 5 do siwz

FORMULARZ CENOWY

L.p.
Przedmiot

zamówienia

Cena
jednostkowa
netto w zł

Jednostka
miary

Ilość*
Wartość

netto
w zł

Wartość
brutto
w zł

1 2 3 4 5 6=3x5 6 + VAT

1
Cena za miesięczny abonament 
telefoniczny dla kart SIM 
używanych w telefonach 

1        19

2

Cena za miesięczny abonament 
dla każdej z dostarczonych kart 
SIM służących do 
bezprzewodowego dostępu do 
Internetu 

1 2

3 Połączenia do krajowych 
operatorów GSM

1 min 4000

4 Połączenia na telefony 
stacjonarne

1 min 4000

5 Połączenia sms szt. 1000

6 Połączenia mms szt. 100

7 Dostawa telefonów szt.      19

8 Dostawa tabletów szt. 2

Razem:

* podane w poz. 3-6 ilości są wielkościami szacunkowymi. Rozliczenia z Wykonawcą będą dokonywane
zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Wykonawca składając ofertę ma obowiązek wypełnić wszystkie puste pola

PODPIS(Y):

.......................................................................................................
(miejscowość, data, podpis(y))

Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do siwz



(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
przez Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski na: „Świadczenie usług telefonii
komórkowej na potrzeby  Centrum Sztuki Współczesnej – Zamku Ujazdowskiego”  stosownie
do art. 26 ust. 2 lit d) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907) oświadczamy, że: 

- należymy do grupy kapitałowej/nie należymy do grupy kapitałowej *.
* niewłaściwe skreślić

W przypadku należenia do grupy kapitałowej należy wypełnić poniższe: 
             

PODPIS(Y):

........................................................................................................
                               (miejscowość, data, podpis(y))

Podpis(y)  i  pieczątka(i)  imienna(e)  osoby(osób)  upełnomocnionej(ych)  do  reprezentowania
Wykonawcy

Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej

 Adres 
podmiotu

1 2

1

2

3
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