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Dotyczy: 
 
 

przetargu nieograniczonego o wartości powyżej równowartości 135.000 

euro, na realizację zamówienia pn.: Zakup usług telefonii ruchomej 

wraz z dostawą telefonów, modemów/ routerów i kart SIM  

 

 
 
 
 
 

 
Warszawa, dnia 24.05.2017 r. 

Centralne Biuro Antykorupcyjne 
00-583 Warszawa 
Al. Ujazdowskie 9 

 
REGON: 140610454 

NIP: 701 – 00 – 25 - 324 



 

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: Zakup usług telefonii ruchomej wraz z dostawą telefonów, 
modemów/ routerów i kart SIM, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 
zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 

 
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 z 
późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku 

polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka 
obcego w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999r. o 
języku polskim (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). 

 
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Centralne Biuro Antykorupcyjne 
Al. Ujazdowskie 9 
00-583 Warszawa 
Regon: 140610454 
 
Adres do korespondencji: 
BIURO FINANSÓW CBA,  
Wydział Zamówień Publicznych 
ul. Poleczki 3 
02-822 Warszawa 
tel.: 22 437 13 49, fax: 22 437 13 90, 
e-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl 
 
Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym 
wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod  
adresem: www.cba.gov.pl 
 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,  

w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą 
składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. 
 

2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której 
mowa w art. 91a – 91e ustawy Pzp. 

mailto:zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług telefonii ruchomej wraz z dostawą 

telefonów, modemów/ routerów i kart SIM. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
SIWZ. 
 
Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności objęte 
przedmiotem zamówienia z zakresu obsługi bezpłatnej infolinii o której mowa w 
pkt 4 ppkt 1 załącznika nr 1 do umowy, przyjmowania zgłoszeń dotyczących 
nieprawidłowego działania usług oraz przyjmowania uwag i reklamacji 
dotyczących dostarczonego w ramach niniejszej umowy sprzętu, będą w okresie 
wykonywania tych czynności zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

 
Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia 
tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ – Projekt umowy. 

 
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień 

kodem: kod CPV 32260000-3, 32250000-0, 64210000-1. 
 
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa  

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.  
 

6. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami 
minimalnymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od 
wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 
Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa 
dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty 
świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które 
powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. 

 
7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu 
zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 
 

8. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy.  
W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36b ustawy Pzp) 
wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierzają powierzyć 
podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców. 
 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1, w 



 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany 
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Brak powyższych informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie 
będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.  
 

9.  Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, 
należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia opisany niniejszym rozdziale 
oraz w załącznikach do SIWZ. 
 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin realizacji zamówienia: 

 

-  świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (aktywacje pewne) – 
24 miesiące od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 31.12.2017 
roku do dnia 31.12.2019 roku; 
 
- świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (aktywacje 
opcjonalne) –od dnia zawarcia umowy jednak do dnia 31.12.2019 roku; 
 
- dostawa sprzętu (dotyczy dostawy pewnej) - do dnia 01.12.2017 r.; 
 
- dostawa kart SIM (dotyczy dostawy pewnej) -  do dnia 01.12.2017 r.; 
 
- dostawa sprzętu (opcjonalnego) – 2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia za 
pośrednictwem e-maila; 
 
- dostawa kart SIM (opcjonalnych) – 2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia za 
pośrednictwem e-maila. 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
 
1. O udzielenie zamówienia 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 tj.: posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy 

z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. 2004 Nr 171, 

poz. 1800 wraz z późn. zm.) 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 



 

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 zadania. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2 lit. b, c, w stosownych sytuacjach oraz 

w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nim stosunków prawnych. 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa 

powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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 zamówienia. 

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i 

ust. 5. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, 

do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

6. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy, Zamawiający Wykluczy Wykonawcę:  

1) 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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) 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 2015 r. poz. 

233, 978, 1166, 1259 i 1844);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych;  

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy 

PZP, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach 

określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy PZP z:  

a) zamawiającym,  

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  

c) członkami komisji przetargowej,  

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

ustawy PZP  

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego 

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

4) 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;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli 

za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 

grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

6) 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 wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony 

środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą 

decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;  

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, 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.  

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–

20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 



 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 

kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu. 

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8. 

9. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem 

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, 

że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie 

zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia 

konkurencji.   

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa.1 ustawy, przewiduje możliwość dokonania              

w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie badania, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ              
WYKONAWCY 

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016r. 
poz. 1126.), Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące dokumenty: 
 
1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VI 
pkt. 1 SIWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 
 
1.1 Aktualne oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 

 
1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczący podwykonawcy.  

 
1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia. 



 

Ponadto Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.   
 
2 Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą: 

 
2.1 Wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 

2 do SIWZ). 
 
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w 
JEDZ będzie żądał (od Wykonawców, podwykonawców, podmiotów 
trzecich) złożenia następujących aktualnych dokumentów: 
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia: 
 

3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, 
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  

3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu;  

3.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  

3.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 



 

zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności;  

3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;  

3.7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w 
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 
6 ustawy;  

3.8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa 
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt 7 ustawy;  

3.9. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);  

3.10. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (zalecaną treść formularza zawiera 
załącznik nr 4 do SIWZ); 

 
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 
3.11. Zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  
(Dz. U. 2004 Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). 

 
W celu wykazania, spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych 
przez Zamawiającego: 
 
3.12. Wypełniona tabela porównawcza, oferowanego przez Wykonawcę sprzętu 

wraz  z podaniem konkretnych parametrów (zalecaną treść formularza zawiera 
załącznik nr 5 do SIWZ). 

 
4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

4.1. Zamiast dokumentów wymienionych w pkt 3.1 składa informację z 
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja 
albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz 
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;  



 

4.2. Zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 3.2, 3.3, 3.4 składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
 

Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 lit. b, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 4.2 
lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 
terminu.  
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis z par.7 ust. 2 
Rozporządzenia w sprawie dokumentów stosuje się.  
 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu.  
 
5. Wymagana forma składanych dokumentów: 

5.1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i 
innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 
składane są w oryginale.  

5.2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o 
których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem.  

5.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

5.4. wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych 
dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 



 

poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być 
dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, 

5.5. w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych 
dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 

5.6. poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu, 

5.7. dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem 
na język polski. 

 
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z  WYKONAWCAMI 
ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW: 
 
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z 

Wykonawcami jest Pan Tomasz Czerwiński - Wydział Zamówień Publicznych 
CBA tel. 22 437 13 43 
 

2. Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 
16.15 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

 
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

oraz Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub faksem z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp. 
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były 
kierowane na adres do korespondencji określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.  

 
4. Korespondencja przesyłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania                   

(tj., która wpłynie do Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana 
w następnym dniu pracy Zamawiającego.  
 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, 
jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na 
bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ. 

 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:  
 

1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, 
zaznaczając cel wpłaty, w wysokości -  40.000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy 
zł). 

 



 

2. Forma wnoszenia wadium.  
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w: 

 pieniądzu, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 12art. 6 b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

3.   Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej 
rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopię dokumentu potwierdzającego 
dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty): 

 

Centralne Biuro Antykorupcyjne 
92 1010 1010 0095 9513 9120 0000 

z dopiskiem  
nr sprawy 10/>PU/2017/TCz 

 
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być 
złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania 
ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. 
 
5. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 (z wyłączeniem formy 
pieniężnej), należy złożyć w formie oryginału w Biurze Finansów CBA przy  
ul. Poleczki 3 w Warszawie (w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-
15.00). 
 
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający 
jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem 
imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a oraz w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 
związania ofertą. 

 
7. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej 
formie zostanie odrzucona z postępowania na podstawie  art. 89 ust.  pkt. 7b 
ustawy Pzp,  

 
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach 
określonych w ustawie Pzp. 

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 



 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 
1. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi  

w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego 
(zalecaną treść formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub  
w imieniu innego Wykonawcy (ów).  

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być 
sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi 
być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy 
wobec osób trzecich. 

4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 
udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią 
oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień 
wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące 
wymagania: 

a) wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą 
dokument (np. pełnomocnictwo), określający co najmniej: strony występujące 
wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, 

b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), 
Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

c) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być 
podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

d) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi 
oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp  

e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający 
będzie brał pod uwagę łączną sytuację ekonomiczną i finansową Wykonawców 
oraz ich zdolność techniczną lub zawodową. 

f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, 
g) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest  

w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
w miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy 
Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację. 

5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów 
administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane  
przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym  
w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów). 

6. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była  
ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami była 
zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz 
uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) 
muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) 
upoważnioną(e). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej 
parafkę). 



 

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół 
postępowania jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.  

9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego 
tytułu względem Zamawiającego. 

10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi zostać dokonane nie 
później niż w terminie składania ofert. Wykonawca jest również zobowiązany  
do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć 
klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielić w formie załącznika  
(np. w oddzielnej kopercie). Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących 
„tajemnicę przedsiębiorstwa”, a Wykonawca nie może zastrzec informacji,  
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
 
1. Miejsce i termin składania ofert: 
 

a) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, 
należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  
 

b) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: 
 

Biuro Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa 

 
Przetarg nr 10/>PU/2017/TCz 

 
Nie otwierać przed dniem 04.07.17 r. 

 
c) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną 

nazwą i adresem Wykonawcy. 
 

d) Ofertę należy złożyć do dnia 04.07.17 r. do godz. 10:30 w Biurze Finansów 
CBA, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku 
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

 
e) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie 

oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania 
ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

 
f) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu 

do wniesienia odwołania. 
 



 

Miejsce i tryb otwarcia ofert 
 
Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego  
w Warszawie przy ul. Poleczki 3, w dniu 04.07.17 r. o godz. 11:00. 
 
2. Modyfikacja i wycofanie oferty: 

 
a) Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi 
być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi 
być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem 
„ZMIANA”. 

 
b) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty. 

c) Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed 
terminem składania ofert. Wycofanie oferty z  postępowania nastąpi poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej 
napisem „WYCOFANIE” - według takich samych zasad, jakie obowiązują przy 
wprowadzaniu zmian do oferty. 

 
UWAGA: 
Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć 
stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do 
występowania w imieniu Wykonawcy.  
 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA 
O WALUCIE, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ: 
 
1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o  informowaniu o cenach towarów i usług 
(Dz. U. 2014 r., poz. 915). 
 

2. Wartość oferty brutto podana w Formularzu ofertowym, obejmuje wszelkie koszty 
związane z  realizacją umowy, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług 
VAT, innych opłat i podatków oraz kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w 
związku z realizacją umowy. Cena obejmuje również dostawę sprzętu w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego na terenie Warszawy. 

 
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów 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 
odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 



 

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do poinformowania 
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,  
- wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 
polskich. 

 
XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH WAG I SPOSOBU OCENY OFERT:  
 
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona oceny ofert 
nieodrzuconych na podstawie poniższych kryteriów: 
 
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona oceny ofert 
nieodrzuconych na podstawie kryterium:  
- cena oferty brutto - 60%, 
- wielkość dodatkowego pakietu transferu danych internetowych (dotyczy pakietu 
przypisanego do usługi głosowej), w cyklu miesięcznym - 40% 
 
Oceniane kryterium i jego znaczenie: 
 

Lp. Nazwa kryterium Waga w % Sposób oceny 

1. Cena oferty brutto (C) 60 Minimalizacja 

2. 
Wielkość dodatkowego pakietu 
transferu danych internetowych (T) 

40 Maksymalizacja 

 
1. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium ,,cena oferty 

brutto”: 
 

C = (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium 
 
2. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „wielkość 

dodatkowego pakietu transferu danych internetowych”  
 
T = (wielkość dodatkowego pakietu transferu danych internetowych w badanej 
ofercie/ największa wielkość dodatkowego pakietu transferu danych internetowych w 
złożonych ofertach) x waga kryterium 
 
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować dodatkową wielkość pakietu transferu 
danych internetowych nie mniejszą niż 5 GB i nie większą niż 40 GB. 
 
UWAGA: Wykonawca w Formularzu Ofertowym zobowiązany jest podać wielkość 
dodatkowego pakietu transferu danych internetowych w pełnych GB.  



 

W przypadku podania wielkość dodatkowego pakietu transferu danych internetowych 
w niepełnych wartościach Zamawiający zaokrągli „w dół” do pełnych GB. 
 
W przypadku nie wpisania wielkość dodatkowego pakietu transferu danych 
internetowych Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalną wielkość 
dodatkowego pakietu transferu danych internetowych tj. 5 GB. 
 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie wielkość dodatkowego 
pakietu transferu danych internetowych niż 40 GB, Zamawiający do obliczenia 
punktacji przyjmie wartość 40 GB. 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska 
największą ilość punktów, tj.  

On = C + T  
 

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą 
liczbę punktów obliczoną według powyższego wzoru.  
 
XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie  

o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
 

3. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą,  
w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa, (o którym mowa w art. 23 ust. 2 
ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, 
Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę 
Wykonawców występujących wspólnie. 

 
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY. 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO: 
 

Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych  
w Projekcie umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.  



 

XVIII. WARUNKI DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY: 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 
i 996 z późn. zm.) przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych 
okoliczności: 
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę, a Wykonawca złoży nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie 
przepisów dokonujących tych zmian, wniosek o dokonanie zmiany treści umowy oraz 
należycie udokumentuje, że wprowadzone zmiany maja wpływ na koszty realizacji 
umowy przez Wykonawcę. 
 
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO.: 
 

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy 
Pzp. 
 
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na 
podstawie ustawy.   
 
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 
 
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień 
SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.  
 
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia.  
 
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej 
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
 
 
 



 

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część: 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,  
Załącznik nr 3 – Projekt umowy 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej.  
Załącznik nr 5 – Tabela porównawcza oferowanego sprzętu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. Ogólne informacje 

 

Celem Zamawiającego jest zakup świadczenia usługi telekomunikacyjnej opartej o sieć 

operatora telefonii komórkowej, na którą składać się będzie m.in.: 

 świadczenie usługi łączności głosowej, 

 świadczenie usługi dostępu do Internetu w technologii GSM: (GPRS, EDGE); 

UMTS:(3G, HSPA, HSPA+); LTE, 

 dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych, 

 dostawa fabrycznie nowych modemów/routerów, 

 dostawa kart SIM (USIM) zwanych dalej kartą SIM. 

 

Świadczone usługi telekomunikacyjne mają zapewnić między innymi: 

 zachowanie dotychczas używanych numerów telefonicznych MSISDN, 

 przeniesienie numerów na zasadach zgodnych z Prawem Telekomunikacyjnym (w 

przypadku zmiany operatora sieci komórkowej), 

Dotychczasowy operator: Orange Polska S.A. 

 łączność głosową, tekstową SMS i MMS oraz mobilny dostęp do Internetu, 

 zakup dodatkowych aktywacji (aktywacje opcjonalne), 

 dostawę sprzętu (dostawa opcjonalna). 

 

Ilość kart SIM głosowych - 980 (aktywacje pewne) + 400 (aktywacje opcjonalne).  

Ilość kart SIM modemowych – 78 (aktywacje pewne) + 50 (aktywacje opcjonalne). 

 

Rozpoczęcie świadczenia usługi aktywacji pewnych musi nastąpić od dnia 31 grudnia 2017 

roku od godziny 00:01 do dnia 31 grudnia 2019 roku.  

 

Rozpoczęcie świadczenia usług aktywacji opcjonalnych - zgodnie z potrzebami 

Zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 31 grudnia 

2019 roku.  

 

Termin rozpoczęcia świadczenia usług aktywacji pewnych wiąże się z zakończeniem 

świadczeń dotychczasowych (u obecnego operatora). Po tym terminie na Zamawiającym nie 

będą ciążyć żadne zobowiązania w stosunku do dotychczasowego dostawcy usług. W 

przypadku przeniesienia numerów do innej sieci na Wykonawcy ciąży obowiązek 

przeprowadzenia tego procesu. Procedura przeniesienia nie może powodować utraty jakości 

świadczonych usług. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę numerów abonenckich 

przeznaczonych do przeniesienia. 

 

W przypadku przeniesienia do innej sieci dotychczasowych numerów przydzielonych  

i wykorzystywanych przez Zamawiającego, proces ten nastąpi zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie korzystania z 

uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z 2010r. nr 249, poz. 1670) oraz 

ustawą Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014r. poz. 243 z późn. zm.). Koszt przeniesienia 



 

numerów spoczywać będzie na Wykonawcy usługi. Zamawiający udzieli Wykonawcy 

pełnomocnictwa do przeprowadzenia wszelkich formalności związanych z przeniesieniem 

numeracji do sieci Wykonawcy. 

 

Realizacja usługi odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez 

Wykonawcę kart SIM, fabrycznie nowych telefonów komórkowych oraz modemów/routerów 

zwanych w dalszej części Urządzeniami. Transmisja danych z możliwością dostępu do 

Internetu, dla Urządzeń odbywać musi się w technologii GSM: GPRS, EDGE; UMTS:3G, 

HSPA, HSPA+; LTE z obustronną transmisją danych. 

 

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z nowym operatorem po zakończeniu 

postępowania przetargowego. Aktywacja kart SIM opcjonalnych będzie następowała zgodnie 

ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem. Aktywacja obecnie posiadanych 

numerów abonenckich nastąpi po zakończeniu dotychczasowej umowy – po wygaśnięciu 

wynikających z niej zobowiązań tj od dnia 31 grudnia 2017 roku. 

Dostawy urządzeń będą dokonywane przez Wykonawcę w terminie określonym w umowie – 

dla aktywacji pewnych oraz zgodnie z przepisami umowy – dla aktywacji opcjonalnych.  

Do wyznaczenia wielkości zamówienia zostały podane dwie liczby: 

 pierwsza określająca wielkość zamówienia do zrealizowania w trakcie trwania 

umowy, są to aktywacje pewne, uruchamiane  od dnia 31 grudnia 2017 roku do dnia 

31 grudnia 2019 roku, 

 druga określająca opcjonalną wielkość zamówienia tj. liczba oznaczająca wartość 

przewidywaną (bez gwarancji jej realizacji). Liczba określa aktywacje dodatkowe - 

uruchamiane w terminie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 31 grudnia 

2019 roku. 

 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o zawartą w wyniku niniejszego 

postępowania umowę pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym obejmującą świadczenie usług 

telefonii komórkowej, dostawę telefonów komórkowych i modemów/routerów, kart SIM 

(USIM), oraz umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, które zostaną zawarte z 

Wykonawcą. 

 

Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający podzielił planowane do zakupu telefony 

komórkowe na trzy grupy. O zakwalifikowaniu telefonu do konkretnej grupy będzie 

decydowało spełnienie minimalnych parametrów technicznych wskazanych przez 

Zamawiającego dla poszczególnych grup omówionych w dalszej części dokumentu. 

 

II. Wymagania Zamawiającego 

 

1. Ogólne wymagania techniczne i organizacyjne 

 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia:  

• od dnia 31 grudnia 2017 roku – przez okres 24 miesięcy – dotyczy aktywacji 

pewnych, 

• w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku – dotyczy 

aktywacji opcjonalnych, z terminem zakończenia umowy tożsamym z terminem 

aktywacji pewnych. 

2. Wykonawca określi ceny w złotych polskich. 



 

3. W cenie uwzględnia się wszystkie koszty oraz opłaty do poniesienia przez 

Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy wraz z ewentualnymi 

upustami i rabatami. 

4. Wykonawca określi ceny z dokładnością do setnych części złotego. Ceny jednostkowe 

określone przez Wykonawcę w Formularzu oferty nie mogą być niższe od 0,01 zł 

netto. 

5. Wykonawca zagwarantuje obejmowanie zasięgiem oferowanej sieci telefonii 

komórkowej minimum 95% terytorium RP. 

6. Wykonawca zapewni pełną dostępność sieci użytkownikom, będących abonentami 

sieci według aktualnie publikowanych map zasięgu Wykonawcy, na poziomie 

umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych. 

7. Wykonawca zapewni pełną dostępność usług bez względu na porę dnia. Zaoferowany 

poziom sygnału ma być wystarczający do nawiązania sesji łączności głosowej oraz 

przesyłania danych „z" i „do" użytkowanych urządzeń. 

8. Wykonawca dostarczy karty SIM (USIM) w szablonie umożliwiającym dostosowanie 

wymiaru karty do urządzenia w rozmiarach mini-SIM, micro-SIM i nano-SIM 

obsługujące technologię LTE. 

9. Zamawiający wymaga, aby dostarczone karty SIM posiadały możliwość 

wprowadzenia do pamięci minimum 250 wpisów i były zabezpieczone przed 

uruchomieniem kodem PIN. 

10. W przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta musi zostać 

samoczynnie zablokowana. Odblokowanie jej winno nastąpić po wprowadzeniu 

podanego przez użytkownika kodu PUK. 

11. Wykonawca zapewni bezpłatnie, na życzenie Zamawiającego karty SIM na duplikaty 

bez kodu PIN. 

12. Wykonawca dostarczy wraz z kartami SIM oraz każdorazowo na żądanie 

Zamawiającego elektroniczny wykaz (w formacie Excel) numerów SIM, MSISDN, 

PUK. 

13. Wykonawca dostarczy wraz z telefonami i modemami elektroniczny wykaz (w 

formacie Excel) zawierający nazwy urządzeń wraz z przypisanymi numerami IMEI. 

14. Przesyłka z kartą SIM musi zawierać umowę o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych.  

W przypadku większej ilości kart SIM dopuszcza się możliwość zastosowania 

formularzy zbiorczych. 

15. Aktywacja kart SIM opcjonalnych (dodatkowych) nastąpi niezwłocznie po przesłaniu 

do Wykonawcy każdorazowo podpisanej Umowy o Świadczenie Usług 

Telekomunikacyjnych, nie później niż następnego dnia roboczego po podpisaniu 

dokumentów przez Zamawiającego. 

16. Karty SIM zostaną dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy w opakowaniach 

uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniach ma być widoczny nr 

MSISDN. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, aby numer karty, numer telefonu i 

kody, były nadrukowane bezpośrednio na plastikowych kartach, w których znajduje 

się karta SIM. Nie jest wymagane osobne opakowanie dla każdej karty (dotyczy 

aktywacji dodatkowych). 



 

17. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia bez blokad SIM LOCK lub wraz 

z kodami do samodzielnego zdjęcia blokady. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnej zmiany numeru telefonu MSISDN 

w trakcie trwania umowy. Nowy, zmieniony numer musi być aktywny od godz. 24:00 

w dniu zgłoszenia konieczności zmiany, o ile dyspozycja została złożona 

elektronicznie przez upoważnionego pracownika do godziny 14:00 tego dnia. Jeśli 

dyspozycja była zgłoszona po godzinie 14:00, numer musi być aktywowany do 

godziny 12:00 dnia następnego. 

19. Wykonawca dostarczy karty SIM z włączoną usługą roamingu międzynarodowego. 

20. Wykonawca zapewni bezpłatną możliwość sprawdzania ilości wykorzystanego limitu 

przydzielonego użytkownikowi zarówno pakietów transmisji danych jak i kosztów 

połączeń poprzez aplikację (bez potrzeby założenia indywidualnego konta), SMS lub 

połączenie  

z dedykowanym do tej usługi numerem. Wykonawca jest zobowiązany określić w 

ofercie, w jaki sposób odbywać się będzie sprawdzanie ilości wykorzystanego limitu. 

21. Wykonawca zapewni bezpłatną aktywację kart SIM (dotyczy kart SIM pewnych i 

opcjonalnych). 

22. Wykonawca zapewni bezpłatną wymianę oraz aktywację kart SIM w przypadku 

uszkodzenia, kradzieży, utraty lub zablokowania. 

23. Wykonawca zapewni dodatkowo dostarczenie do siedziby Zamawiającego puli 20 szt. 

nieaktywnych kart SIM. Karty te będą bezpłatnie aktywowane (np. w przypadku 

kradzieży, zagubienia lub stwierdzenia wady karty SIM) po zgłoszeniu dokonanym 

przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. W przypadku wykorzystania 

wszystkich kart z dodatkowo dostarczonej Zamawiającemu puli, Wykonawca 

dostarczy kolejne nieaktywne karty SIM, zgodnie z zapotrzebowaniem. Koszty 

dostarczenia nieaktywnych kart SIM/duplikatów kart SIM ponosi Wykonawca. 

24. Wykonawca zapewni brak limitu transmisji danych na kartach modemowych bez 

zmiany parametrów transferu. 

25. Wykonawca zapewni określony limit transferu na kartach głosowych. Ograniczenie 

prędkości nastąpi wyłącznie po wykorzystaniu przydzielonej puli transferu. 

Wykonawca nie będzie naliczał dodatkowych opłat po wykorzystaniu limitu transferu 

danych. 

26. Wykonawca zapewni bezpłatną uruchomioną blokadę identyfikacji numeru abonenta. 

27. Wykonawca zapewni bezpłatną możliwość blokowania połączeń przychodzących z 

numerów zastrzeżonych oraz z numerów wybranych przez abonenta. 

28. Wykonawca zapewni bezpłatną możliwość dokonania cesji numerów telefonu na 

osoby fizyczne lub prawne. W przypadku dokonania przez Zamawiającego cesji, 

Wykonawca na wniosek Zamawiającego przydzieli nowy numer wraz z kartą SIM. 

Cesja dotyczyć będzie jedynie numeru telefonu i karty SIM. 

29. Wykonawca dostarczy urządzenia z niebrandowanym oprogramowaniem. 

 

2. Warunki świadczenia usług głosowych oraz transmisji danych 

 

1. Określenie stawek abonamentu miesięcznego dla: 



 

 kart SIM (w technologii LTE) modemowych (pakietowa transmisja danych bez 

limitu włącznie z LTE) – 78 sztuk z możliwością zwiększenia o 50 sztuk (w całym 

okresie trwania umowy)– nie wyższej niż 49,20 złotych brutto, 

 kart SIM (w technologii LTE) głosowych (z pakietem transmisji danych min. 20 

GB) – 980 sztuk z możliwością zwiększenia o 400 sztuk (w całym okresie trwania 

umowy) – nie wyższej niż 43,05 złotych brutto. 

 

2. Określenie cen jednostkowych dla: 

 telefonów komórkowych w grupie I (np. iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S7 Edge 

spełniające min. parametry techniczne zgodnie ze specyfikacją techniczną 

umieszczoną w dalszej części dokumentu) – 10 sztuk, – nie wyższej niż 246 

złotych brutto, 

 telefonów komórkowych w grupie II (np. Iphone 7, Samsung Galaxy S7, Huawei 

Honor 8, Lenovo P2, Huawei 9 Mate Pro spełniające min. parametry techniczne 

zgodnie ze specyfikacją techniczną umieszczoną w dalszej części dokumentu) - 89 

sztuk, z możliwością zwiększenia o 15 sztuk, - nie wyższej niż 123,00 złotych 

brutto, 

 telefonów komórkowych w grupie III ( np. Samsung Galaxy A5 2017 spełniające 

min. parametry techniczne zgodnie ze specyfikacją techniczną umieszczoną w 

dalszej części dokumentu)  – 881 sztuk, z możliwością zwiększenia o 385 sztuk – 

nie wyższej niż 24,60 złotych brutto, 

 modemów/routerów LTE (spełniające min. parametry techniczne zgodnie ze 

specyfikacją techniczną umieszczoną w dalszej części dokumentu) – 78 sztuk z 

możliwością zwiększenia o 50 sztuk – nie wyższej niż 1,23 złotych brutto. 

 

3. W ramach kwoty abonamentu na usługi głosowe będą realizowane następujące usługi 

bez dodatkowych opłat: 

a. nielimitowane połączenia w kraju do wszystkich sieci komórkowych i 

stacjonarnych, 

b. nielimitowane wysyłanie SMS na numery krajowe (w ruchu krajowym), 

c. nielimitowane wysyłanie MMS na numery krajowe (w ruchu krajowym), 

d. rozliczanie pakietu transmisji danych maksymalnie co 10 kB dla aktywacji 

głosowych. Po wyczerpaniu pakietu transmisji danych z aktywacji głosowej, 

szybkość transmisji danych będzie ograniczona. Wykonawca nie naliczy 

żadnych dodatkowych opłat za dane przesłane poza pakietem, 

e. wykonawca zapewni przywrócenie pełnej funkcjonalności poprzez możliwość 

uruchomienia dodatkowego pakietu, uruchamianego po wyczerpaniu 

poprzedniego, taryfikowanego wg cennika Wykonawcy dla firm, 

f. przesłanie informacji o wykorzystaniu pakietu transmisji danych w formie 

SMS, 

g. odsłuchiwanie poczty głosowej na terenie kraju, 

h. kontakt telefoniczny z BOA (Biurem Obsługi Klienta), 

i. ustawianie i zdejmowanie blokad CLIP/CLIR, 



 

j. aktywowanie/deaktywowanie usługi roamingu międzynarodowego (domyślnie 

usługa uruchomiona), 

k. pakiet ryczałtowej transmisji danych min. 20 GB miesięcznie dla kart SIM z 

aktywacją głosową, 

l. obsługiwane standardy transmisji danych GSM: GPRS, EDGE; UMTS:3G, 

HSPA, HSPA+; LTE, 

m. aktywacja świadczenia usługi telekomunikacyjnej, 

n. zmiana numeru abonenckiego na nowy na życzenie Zamawiającego, 

o. aktywacja duplikatu karty SIM. 

 

4. W ramach kwoty abonamentu na usługi transmisji danych będą realizowane 

następujące usługi bez dodatkowych opłat: 

a. obsługiwane standardy GSM: GPRS, EDGE; UMTS:3G, HSPA, HSPA+; 

LTE, 

b. nielimitowany transfer danych, 

c. aktywowanie/deaktywowanie usługi roamingu międzynarodowego, 

d. aktywacja świadczenia usługi telekomunikacyjnej, 

e. aktywacja duplikatu karty SIM. 

 

5. Umożliwienie bezpłatnego przekierowania połączeń głosowych do poczty głosowej 

oraz na inne numery. 

 

6. W przypadku powszechnego odstąpienia od roamingu w krajach Unii Europejskiej (w 

części lub w całości) Wykonawca usługi zapewni Zamawiającemu stawkę zgodnie z 

obowiązującą ofertą dla połączeń krajowych w zakresie w jakim nastąpi powszechne 

odstąpienie od roamingu w krajach Unii Europejskiej. 

 

7. Roaming międzynarodowy, rozmowy międzynarodowe, usługi niewymienione przez 

Zamawiającego oraz nieznane w chwili zawierania umowy rozliczane będą w kwotach 

nie wyższych niż określone w cenniku operatora dla firm, udostępnionym na żądanie 

Zamawiającego. 

 

8. Wykonawca zablokuje możliwość świadczenia usług typu Premium i WAP Premium 

na wszystkich kartach SIM. Odblokowanie takich usług będzie wymagało osobnej 

dyspozycji Zamawiającego dla każdego numeru osobno.  

 

9. Wykonawca zablokuje możliwość odbierania oraz wysyłania wiadomości SMS oraz 

MMS o podwyższonych opłatach na wszystkich kartach SIM. Odblokowanie takich 

usług będzie wymagało osobnej dyspozycji Zamawiającego dla każdego numeru 

osobno. 

 

10. Wszelki rodzaj transmisji danych (dostęp do Internetu, WAP, VPN) do dowolnego 

adresu i po dowolnym protokole transmisji, będzie jednakowo taryfikowany, zgodnie 

z ofertą Wykonawcy w ramach pakietu transmisji danych. 

 



 

11. Wykonawca na wszystkich kartach SIM przeznaczonych do transmisji danych włączy 

blokadę usług komunikacji głosowej oraz udostępni usługi roamingu 

międzynarodowego i SMS. 

12. Wykonawca przy zakupie sprzętu (telefonów/modemów/routerów) poda na fakturze 

cenę urządzenia przed i po rabacie. 

 

3. Obsługa abonenta 

 

1. Wykonawca zapewni bezpłatną możliwość aktywacji i dezaktywacji usług (poprzez 

dedykowanego opiekuna w godzinach 8-16 w dni robocze, a w pozostałych 

przypadkach przez BOK lub aplikację WWW – zwaną dalej Portalem Obsługi) 

objętych umową w szczególności: 

a. roamingu międzynarodowego, 

b. CLIP/CLIR, 

c. poczty głosowej, 

d. pakietowej transmisji danych, 

e. pakietów roamingowych, 

f. dodatkowych pakietów internetowych, 

g. blokowania i odblokowania połączeń Premium, WAP Premium, SMS oraz 

MMS o podwyższonych opłatach, 

h. blokady odbierania na koszt abonenta, 

i. blokowania i odblokowania kart SIM. 

2. W przypadku gdy Wykonawca zapewni dostęp do elektronicznego systemu zwanego 

dalej Portalem Obsługi musi on posiadać następujące funkcjonalności: 

a. możliwość utworzenia minimum 3 kont dla administratorów Zamawiającego, 

b. każdy administrator będzie logował się indywidualnym loginem, 

c. połączenia do Portalu Obsługi będą realizowane za pomocą szyfrowanego 

protokołu(np. https), 

d. każdy z upoważnionych administratorów ze strony Zamawiającego będzie 

mógł ustalić swoje hasło do systemu i w dowolnym momencie je zmienić, 

e. hasło minimum 8 znaków, minimum jedna mała litera, minimum jedna cyfra, 

minimum jedna duża litera. 

 

3. Portal będzie umożliwiał sporządzanie raportów dostępnych dla Zamawiającego 

dających możliwość uzyskania następujących informacji: 

a. aktualna ilość uruchomionych aktywacji głosowych, 

b. aktualna ilość uruchomionych aktywacji transmisji danych, 

c. ilość minut do sieci krajowych wykorzystanych, 

d. ilość minut do sieci zagranicznych wykorzystanych, 

e. ilość minut w roamingu międzynarodowym przychodzącym i wychodzącym 

(wykorzystane), 

f. ilość danych przesłanych na kartach transmisji danych i kartach głosowych. 

4. Portal Obsługi będzie poprawnie działał w przeglądarkach internetowych: Internet 

Explorer, Firefox, Chrome, Opera. 



 

5. W przypadku zaoferowania portalu Wykonawca przygotuje szkolenie z obsługi 

elektronicznego systemu dla wskazanych pracowników Zamawiającego i zapewni 

niezbędne materiały szkoleniowe. 

6. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w swojej siedzibie i na własny koszt. 

 

4. Warunki obsługi klienta 

 

1. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezpłatną infolinię (dedykowany numer 

infolinii, dostępność 24/7– dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w 

tygodniu).  

Za pośrednictwem infolinii konsultanci będą udzielać informacji dotyczących między 

innymi obowiązujących cenników, zagadnień technicznych i rachunkowych 

(rozliczeń). 

2. Wykonawca zapewni obsługę infolinii w języku polskim. 

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnić numer telefonu alarmowego do blokowania 

utraconych kart SIM. 

4. Wykonawca zapewni aktywacje duplikatów kart (np. w przypadku kradzieży) po 

telefonicznym zgłoszeniu. Aktywacja nowej karty musi nastąpić do godz. 24:00 w 

dniu zgłoszenia konieczności zmiany, o ile dyspozycja została złożona do godziny 

14:00 danego dnia. Jeśli dyspozycja będzie zgłoszona po godzinie 14:00, aktywacja 

karty musi nastąpić do godziny 12:00 dnia następnego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń dotyczących 

nieprawidłowego działania usług telefonicznie, faksem lub poprzez e-mail, 24/7 

(dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodni), oraz dokonania 

najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia zlecenia potwierdzenia 

Zamawiającemu otrzymanego zgłoszenia (faksowego lub elektronicznie) na numer 

faksu lub adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego. 

 

5. Warunki bilingowania i rozliczania 

 

1. Dostarczanie Zamawiającemu szczegółowych bilingów przeprowadzonych połączeń 

(telefonicznych i transmisji danych). Dane taryfikacyjne muszą być udostępniane 

przez aplikację internetową działającą w trybie on-line. Program ten musi mieć 

możliwość eksportu wszystkich danych do pliku typu CSV lub Excel. Zestawienie 

bilingowe musi zawierać m.in. następujące informacje: 

a. liczba kolejna (numer rekordu), 

b. data rozpoczęcia rozmowy w formacie: rrrr-mm-dd, 

c. czas rozpoczęcia rozmowy w formacie: gg:mm:ss, 

d. czas trwania połączenia w formacie: gg:mm:ss, 

e. numer abonenta inicjującego połączenie, 

f. wybrany numer, 

g. nazwa wybranego kierunku (do jakiego operatora), 

h. kraj z którego połączenie było realizowane, 

i. kraj, do którego połączenie było realizowane, 



 

j. koszt połączenia, 

k. inne informacje, związane z połączeniem, 

l. data rozpoczęcia sesji danych w formacie: rrrr-mm-dd, 

m. czas rozpoczęcia sesji danych w formacie: gg:mm:ss, 

n. kierunek przesyłanych danych (wychodzące, przychodzące), 

o. Ilość danych przesłanych w ramach sesji. 

2. Wymagany jest również biling połączeń bezpłatnych. 

 

6. Warunki świadczenia serwisu sprzętu 

 

1. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta 

telefonów i urządzeń do transmisji danych. 

2. W trakcie trwania umowy każda naprawa urządzenia nieobjętego warunkami 

gwarancji będzie poprzedzona przez Wykonawcę bezpłatną analizą kosztów naprawy. 

Realizacja naprawy zależna będzie od decyzji Zamawiającego po zapoznaniu się z 

kosztorysem. Koszty ewentualnych napraw urządzeń nieobjętych gwarancją ponosi 

Zamawiający. 

3. Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający będzie przekazywał 

bezpośrednio do wskazanego pracownika Wykonawcy. 

4. Dla umożliwienia Zamawiającemu dokonywania zgłoszeń o awarii, Wykonawca 

przekaże adres poczty elektronicznej oraz numer faksu. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu 

gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. Zamawiający ma 

możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania 

gwarancji. 

6. Maksymalny czas odebrania do naprawy uszkodzonego urządzenia: 3 dni robocze od 

dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 

7. Maksymalny czas naprawy urządzenia do 21 dni kalendarzowych. Po upływie tego 

terminu Wykonawca wymieni uszkodzone urządzenie na fabrycznie nowe, które 

niezwłocznie dostarczy do siedziby Zamawiającego. 

8. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zapewnia transport uszkodzonego i 

naprawionego urządzenia „do” i „z” siedziby Zamawiającego na własny koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

 

7. Specyfikacja techniczna aparatów i modemów/routerów 

 

1. Dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz fabrycznie zapakowane i 

tworzyć handlowy komplet tak, jak przewiduje to producent. 

2. Zamawiający będzie miał możliwość wyboru urządzenia z puli aparatów oferowanych 

przez Wykonawcę w ilości min. 3 modeli dla grupy I i II oraz min. 4 modeli dla grupy 

III przy założeniach z punktu 3. 

3. W chwili złożenia oferty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz urządzeń dla 

każdej ze wskazanych wersji systemu, oraz przy różnych wariantach pojemności 



 

pamięci wewnętrznej urządzenia, które traktowane będzie jako odrębny model 

urządzenia, spełniających poniższe wymagania: 

 
Parametry 
techniczne  

Grupa I  
 

Grupa II  
 

Grupa III 

Maksymalny 
koszt 
jednostkowy 
telefonu brutto 

246 zł 123 zł 24,60 zł 

LTE  Wymagane  Wymagane  Wymagane 

typ ekranu  dotykowy  dotykowy  dotykowy 

minimalna 
wielkość ekranu 
w calach  

5,5 4,7 4.2 

minimalna 
pojemność 
wbudowanej 
pamięci w GB  

64 GB dla  iOS, 32 
GB dla Android 

64 GB dla iOS, 32 
GB dla Android 

16 GB dla Android 

System 
operacyjny 

Min. iOS 10, min. 
Android 6 

Min. iOS 10, min. 
Android 6 

min. Android 5 

Minimalna 
pamięć RAM w 
GB 

2 GB dla iOS, 4 GB 
dla Android  

2 GB dla iOS, 4 GB 
dla Android  

3 GB dla Android 

minimalna ilość 
rdzeni procesora  

4 dla iOS, 8 dla 
Android 

4 dla iOS, 8 dla 
Android  

8 dla Android 

minimalna 
częstotliwość 
procesora  

1,8 GHz dla iOS, 
1,6 GHz dla 
Android 

1,8 GHz dla iOS, 1,6 
GHz dla Android 

1,6 GHz dla Android 

minimalna 
rozdzielczość 
matrycy aparatu 
fotograficznego  

12 MP  12 MP  12 MP 

minimalna wersja 
bluetooth  

4.0  4.0  4.0 

Obsługiwane 
standardy WiFi  

802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n 

Nagrywanie 
Video 

Min. 1920×1080  
(Full HD) 

Min. 1920×1080  
(Full HD) 

Min. 1920×1080  
(Full HD) 

USB-OTG Wymagane dla 
Android 

Wymagane dla 
Android 

Wymagane dla 
Android 

NFC  Wymagane Wymagane Wymagane 

GPS  Wymagane  Wymagane  Wymagane 

Terminarz  Wymagane  Wymagane  Wymagane 

Alarm wibracyjny  Wymagane  Wymagane  Wymagane 

System 
głośnomówiący  

Wymagane  Wymagane  Wymagane 

Obsługa e-mail, 
np. MS Exchange  

Wymagane  Wymagane  Wymagane 

Czytnik linii 
papilarnych  

Wymagane  Wymagane Niewymagane 

 



 

4. Zamawiający będzie mógł zamówić w ramach grupy dowolny aparat z oferowanych 

przez Wykonawcę spełniający wymagania dla wybranej grupy. 

5. Wszystkie modemy/routery muszą spełniać wymagania techniczne podane poniżej: 

 

Maksymalny koszt modemu/routera brutto 1,23 zł 

LTE  Wymagane  

Obsługiwane standardy WiFi dla routera 802.11a/b/g/n  

Możliwość zarządzania urządzeniem przez panel 
WWW bez instalacji na komputerze dodatkowych 
aplikacji  

Niewymagane 

Możliwość połączenia z komputerem za pomocą WiFi 
lub USB lub RJ45 

Tak  

Obsługiwane standardy zabezpieczeń WPA, WPA2  

Minimalna ilość urządzeń możliwych do podłączenia 
za pomocą WiFi (w przypadku routera) 
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6. Wykonawca musi zaoferować po 2 modele urządzeń w zależności od sposobu 

połączenia z komputerem. 

7. Zamawiający będzie mógł wybrać i zamówić modemy/routery z oferowanych przez 

Wykonawcę spełniających wymagania określone powyżej. 

8. Wykonawca będzie dostarczał wyłącznie fabrycznie nowe urządzenia, które zostały 

wprowadzone do oferty Wykonawcy publicznie dostępnej w okresie nie dłuższym niż 

12 miesięcy przed sporządzeniem wykazu urządzeń spełniających wymagania 

techniczne dla przyjętych grup.   

 

8. Ilość zamawianych usług i sprzętu 

  

Zamawiane usługi: 

 
USŁUGI  

Liczba aktywnych/ pewnych aktywacji głosowych  980 

Liczba możliwych dodatkowych aktywacji głosowych 
przewidywanych do końca umowy  

400 

Liczba aktywnych/ pewnych kart sim dostępu do 
Internetu bez usług głosowych  

78  

Liczba możliwych dodatkowych kart sim dostępu do 
Internetu bez usług głosowych do końca umowy  

 
50 

Liczba telefonów z Grupy I 10 

Liczba telefonów z Grupy  II 89 

Liczba telefonów z Grupy  II - dodatkowe 15 

Liczba telefonów z Grupy  III  881 

Liczba telefonów z Grupy  III- dodatkowe 385 

Liczba modemów/routerów LTE 78 

Liczba modemów/routerów LTE dodatkowych 50 

 

Zamawiający przewiduje jako pewny zakup 980 aktywacji. Zamawiający przewiduje 

maksymalne zwiększenie liczby aktywacji o 400 do końca trwania umowy. Wykonawca ma 

obowiązek wziąć pod uwagę opisane ryzyko przy kalkulacji ceny oferty, gdyż za 

niezakupione aktywacje nie przysługuje mu wynagrodzenie. 

 



 

 
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

do przetargu 10/>PU/2017/TCz 

 

dotyczy postępowania na dostawę sprzętu komputerowego   

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

- Pełna nazwa  

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

……………………………………………………………………………………………… 

- adres, nr telefonu i faksu, e-mail 

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

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

- Imiona, nazwiska osoby/osób upoważnionych do kontaktu ze strony Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………………… 

- nr konta bankowego na który należy zwrócić wadium oraz zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy 

………………………………………………………………………………………………… 
My niżej podpisani, w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 

oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego i nie 

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane 

zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 

 
2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 
    
za cenę brutto………………….……..…………………….............................................. 
(słownie złotych…………………………………………………………………………….....) 
 (Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku) 

 
zgodną z niżej załączoną tabelą 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 



 

Nazwa Ilość Okres  

w miesiącach 

Oferowana cena 

jednostkowa brutto 

Wartość brutto 

w zł 

Abonament głosowy z 

pakietem transmisji 

danych min. 20GB 

(aktywacje pewne – 

980, aktywacje 

dodatkowe - 400) 

 

1280 

 

24 

 

 
(Miesięczny abonament dla 

jednej karty SIM) 

nie więcej niż 43,05 zł brutto 

 

 

Abonament 

modemowy bez limitu 

transmisji danych 

(aktywacje pewne – 

78, aktywacje 

dodatkowe - 50) 

 

128 

 

24 

 
 

(Miesięczny abonament dla 

jednej karty SIM) 

nie więcej niż 49,20 zł brutto 

 

Cena telefonu w 

Grupie I 
10 Nie dotyczy 

 

 

(cena za 1 szt.) 

nie więcej niż 246,00 zł brutto 

 

Cena telefonu w 

Grupie II 

( 89 dostawa pewna – 

15 dostawa 

dodatkowa 

opcjonalna) 

104 Nie dotyczy 

 

 
 

 

 

(cena za 1 szt.) 

nie więcej niż 123,00 zł brutto 

 

Cena telefonu w 

Grupie III 

( 881 dostawa pewna 

– 385 dostawa 

dodatkowa 

opcjonalna) 

1266 Nie dotyczy 

 

 

 

 
(cena za 1 szt.) 

nie więcej niż 24,60 zł brutto 

 

Cena modem/router 

(78 dostawa pewna – 

50 dostawa 

dodatkowa 

opcjonalna) 

128 Nie dotyczy 

 

 

 
(cena za 1 szt.) 

nie więcej niż 1,23 zł brutto 

 

  

Cena oferty brutto 

 

 

 

Wykonawca określi ceny z dokładnością do setnych części złotego. Ceny 

jednostkowe określone przez Wykonawcę w Formularzu oferty nie mogą być niższe 

od 0,01 zł brutto. 

 
Oferujemy dodatkowy pakiet transferu danych internetowych (dotyczy pakietu 
przypisanego do usługi głosowej), w cyklu miesięcznym wynoszący 
……………………. GB (min. 5 GB, max. 40 GB). 
 



 

W przypadku zaoferowania ceny brutto abonamentu głosowego – aktywacje 
dodatkowe, abonamentu modemowego – aktywacje dodatkowe w celu porównania 
wartości ofert Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za 24 miesiące 
świadczenia wyżej wymienionych usług.  
Rzeczywisty koszt wykonania usług (dotyczy aktywacji dodatkowych) będzie zależał 
od dnia zawarcia umowy. 
 
Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/nie będzie1 prowadzić  
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 
W przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wystąpi on 
w następującym zakresie: 
 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego 

Wartość wskazanych 
usług/towaru bez kwoty 
podatku  

telefon grupa I  

telefon grupa II  

Telefon grupa III  

  

3. Przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się do dostarczenia szczegółowej 
Specyfikacji ilościowo-cenowej, oferowanego przedmiotu zamówienia. 
 

4. Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: zgodnie z 
rozdziałem V SIWZ. 

 
5. Akceptujemy termin płatności wynoszący 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 
 
6. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 

b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

d) akceptujemy zawarty w Załączniku nr 3 projekt umowy w sprawie 

zamówienia publicznego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

e) ofertę składamy na ............. kolejno ponumerowanych i podpisanych 

stronach. 

7. Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć1 wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy(om)w zakresie: 

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

następującym podmiotom ………………………………………………………………… 

 

 



 

8. Oświadczamy, że polegamy na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej  następujących podmiotów: 

………………………………………………………………………………………… 

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

9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1.     .................................................................. 
2.      ................................................................. 

 

.............................., dn. .......................  

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

  (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 

1
 niepotrzebne skreślić 

 
*UWAGA: W przypadku, gdy zaoferowania sprzętu, który powoduje powstanie po stronie 
Zamawiającego obowiązek podatkowy, w miejscu wartość brutto należy podać kwotę wraz 
podatkiem Vat stanowiącym zobowiązanie publiczno-prawne Zamawiającego 



 

       Projekt 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

UMOWA NR CBA/___/2017 

 

W dniu ___________________________ 2017 r. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działającym przy 

pomocy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa,   

numer NIP: 701-002-53-24, numer REGON: 140610454 reprezentowanym przez Pana 

Ernesta Bejdę – Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanym w treści umowy 

„Zamawiającym”, 

a 

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

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

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

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

zwanym w treści Umowy ,,Wykonawcą” 

zgodnie  z   wynikiem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), nr 

sprawy …../>PU/2017/TCz, poz. z rejestru ZP …./BT/>PU/2017, wybrany został 

Wykonawca i została z nim podpisana umowa o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie, w myśl art. 2 ust. 10 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), 

przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług: świadczenie usług 

telekomunikacyjnych wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, 

modemów/routerów oraz kart SIM wraz z ewentualnym przeniesieniem numerów od innego 

operatora, zgodnie z opisem i na zasadach zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

Ofercie Wykonawcy, Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych określonych 

w załączniku nr 1, 2 i 5  do niniejszej umowy, które stanowią integralną część niniejszej 

umowy. 

§ 2. 

1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania z zastrzeżeniem ust. 2, do dnia 31 

grudnia 2019 roku albo do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, w 

zależności co nastąpi wcześniej. 

2. Usługi telekomunikacyjne świadczone będą przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego od dnia 31 grudnia 2017 roku przez okres w 24 miesięcy – dotyczy 

aktywacji oznaczonych w treści umowy jako aktywacje pewne.  W przypadku 

aktywacji dodatkowych – opcjonalnych  (bez gwarancji ich realizacji) – uruchamiane w 

terminie od dnia podpisania umowy oświadczenie usług telekomunikacyjnych  do dnia 

31 grudnia 2019 roku. 

 

 



 

§ 3. 

1. W przypadku zmiany operatora Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego 

przejęcia do własnej sieci wykorzystywanej numeracji zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie korzystania z uprawnień  

w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1670) oraz 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1489). Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia 20 listopada 2017 roku 

pogrupowaną listę numerów abonenckich podlegających przeniesieniu do sieci 

Wykonawcy. 

2. Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych, modemów/routerów oraz kart 

SIM będzie realizowana do siedziby Zamawiającego na następujących zasadach: 

1. Dostawa urządzeń o których mowa w § 6 ust.4:  

a) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w Ofercie wykaz modeli urządzeń dla każdej                       

z grup spełniającej warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy,  

b) W przypadku aktywacji pewnych dostawa fabrycznie nowych telefonów 

komórkowych, modemów/routerów  oraz nieaktywnych kart SIM nastąpi w terminie 

do dnia 1 grudnia 2017 roku, 

c) Nieaktywne karty SIM z przypisanymi numerami abonenckimi Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu w ukompletowanych paczkach zgodnie z wykazem 

przekazanym przez Zamawiającego. 

d) W przypadku złożenia zamówienia na aktywację opcjonalną kart SIM  lub  dostawy 

opcjonalne - fabrycznie nowych telefonów, modemów/routerów, dostawa wyżej 

wymienionego asortymentu nastąpi każdorazowo w terminie do dwóch dni 

roboczych od dnia złożenia zamówienia za pośrednictwem e-maila, 

e) Aktywacja kart SIM pewnych nastąpi w dniu 31 grudnia 2017 r. zgodnie z zapisami 

Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

f) Aktywacja kart SIM opcjonalnych nastąpi każdorazowo niezwłocznie po odesłaniu 

podpisanych dokumentów do Wykonawcy, nie później niż następnego dnia 

roboczego po podpisaniu umowy przez Zamawiającego. 

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, zaplecze techniczne, technologiczne 

oraz doświadczenie i personel niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

określonego w § 1 niniejszej umowy, 

b) zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną 

„SIWZ”) dotyczącą zakresu prac objętych niniejszą umową i zobowiązuje się do 

wykonania powierzonych usług zgodnie z wymogami określonymi w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia oraz Ofercie złożonej przez Wykonawcę, które stanowią 

załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy, 

c) postanowienia niniejszej umowy wykona z zachowaniem zasady najwyższej 

staranności, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i posiadaną wiedzą fachową. 

 

§ 4. 

1. Osobą wyznaczoną do nadzorowania niniejszej umowy, podpisywania Protokołu 

Odbioru, odbioru przedmiotu zamówienia w imieniu Zamawiającego jest: 



 

……………………………, tel. ……………………, faks: ……………………, e-mail: 

……………………, zaś ze strony Wykonawcy osobą przewidzianą do realizacji 

umowy jest: ……………………………, tel. ……………………, faks: 

……………………, e-mail: …………………… . 

2. Osobą upoważnioną do składania zapotrzebowań, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt.1 lit. 

b oraz zapotrzebowań, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt.1 lit. d umowy, w imieniu 

Zamawiającego jest: ……………………………, tel. ……………………, faks: 

……………………, e-mail: …………………… . 

3. Zmiana osoby do współpracy ze strony Zamawiającego wymaga poinformowania                                 

w trybie zawiadomienia pisemnego, bez konieczności podpisania aneksu do umowy.  

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy na własny koszt i odpowiedzialność 

fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów/routerów wraz z kartami SIM 

do siedziby Zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca poniesie pełne 

ryzyko związane z niebezpieczeństwem utraty albo uszkodzenia urządzeń do chwili ich 

przekazania osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.  

2. Dostawa obejmuje koszty dojazdu, transportu i rozładunek fabrycznie nowych 

urządzeń do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 

3. Zamawiający wskaże datę i godzinę rozpoczęcia odbioru nowych telefonów 

komórkowych i modemów/routerów, o których mowa w § 6 ust. 4 , który odbędzie się 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00, nie później niż w 

terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od uzyskania informacji o gotowości do 

wykonania dostawy przez Wykonawcę. W odniesieniu do dostaw kart SIM ( dotyczy 

aktywacji opcjonalnych) oraz dostaw urządzeń (dotyczy dostaw opcjonalnych) 

zastosowanie ma § 3 ust. 2 pkt. 1 lit. d. 

4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone urządzenia są niezgodne ze złożonym 

zamówieniem, Zamawiający odmówi wykonania czynności odbioru sporządzając 

Protokół Odbioru, o którym mowa w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, zawierający 

przyczyny odmowy odbioru. Strony uzgodnią nowy termin dostarczenia części lub 

całej partii urządzeń, wolnych od wad i zgodnych z ofertą Wykonawcy. 

5. Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie sprzedaży i dostawy urządzeń, o których 

mowa w § 1 niniejszej umowy, zostanie potwierdzone każdorazowo Protokołem 

Odbioru, podpisanym przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy. Wzór 

Protokołu Odbioru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Wykonawca przekaże 

zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (w formacie Excel) wykazy 

stanowiące załączniki 1 i 2 do Protokołu Odbioru. 

6. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru aparaty telefoniczne i modemy/routery do 

transmisji danych stają się własnością Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem 

zamówienia z zakresu obsługi bezpłatnej infolinii o której mowa w pkt 4 ppkt 1 

załącznika nr 1 do umowy, przyjmowania zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego 

działania usług oraz przyjmowania uwag i reklamacji dotyczących dostarczonego w 

ramach niniejszej umowy sprzętu, będą w okresie wykonywania tych czynności 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). 

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody ( według uznania Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 



 

zatrudnienia na podstawie umowy  o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności o których mowa w ust.7 w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy                 

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

§ 6. 

1. Maksymalną wartością wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy 

jest kwota brutto w wysokości: ……………… brutto (słownie 

………………………………………………………………………………………….) 

2.  Strony uzgadniają, że uznają kwotę maksymalnego wynagrodzenia za wyczerpaną, 

jeżeli wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy osiągnie poziom co 

najmniej 95 % maksymalnego wynagrodzenia.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie według cen jednostkowych określonych 

w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

4. Ceny jednostkowe netto wyszczególnione w ust. 5 niniejszego paragrafu obejmują 

wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz inne wynikające z 

niniejszej umowy, niezbędne do jej realizacji. Wykonawca do cen netto doliczy 

obowiązującą w chwili wystawienia faktury stawkę podatku VAT.  

5. Płatności za realizację świadczenia usług telekomunikacyjnych dokonywane będą przez 

Zamawiającego w miesięcznych okresach rozliczeniowych, od dnia rozpoczęcia 

świadczeń tj. aktywacji usługi telekomunikacyjnej przez cały okres jej obowiązywania 

i składać się będą z opłat abonamentowych oraz pozostałych usług 

telekomunikacyjnych, zgodnie z poniżej przedstawionymi cenami jednostkowymi 

netto:  



 

Nazwa Ilość 
Okres w 

miesiącach 

Jednostkowa 

cena netto 

(PLN) 

Wartość 

netto w zł 

Wartość 

brutto w zł 

Abonament 

głosowy z 

pakietem 

transmisji 

danych min. 

20GB 

(aktywacje 

pewne) 

 

980 

 

24 
   

Abonament 

głosowy z 

pakietem 

transmisji 

danych min. 

20GB 

(aktywacje 

dodatkowe) 

400 

od dnia 

zawarcia 

umowy do 

dnia 

31.12.2019 

   

Abonament 

modemowy 

bez limitu 

transmisji 

danych 

(aktywacje 

pewne) 

78 24    

Abonament 

modemowy 

bez limitu 

transmisji 

danych 

(aktywacje 

dodatkowe) 

50 

od dnia 

zawarcia 

umowy do 

dnia 

31.12.2019  

   

Cena telefonu 

w Grupie I 
10  

Nie 

dotyczy 
   

Cena telefonu 

w Grupie II 

( 89 dostawa 

pewna – 15 

dostawa 

dodatkowa 

opcjonalna) 

104 
Nie 

dotyczy 
   

Cena telefonu 

w Grupie III 

( 881 dostawa 

1266 
Nie 

dotyczy 
   



 

pewna – 385 

dostawa 

dodatkowa 

opcjonalna) 

Cena 

modem/router 

(78 dostawa 

pewna – 50 

dostawa 

dodatkowa 

opcjonalna) 

128 
Nie 

dotyczy 
   

Łączna cena brutto  

 

6. Roaming międzynarodowy, rozmowy międzynarodowe oraz usługi niewymienione 

przez Zamawiającego oraz nieznane w chwili zawierania umowy rozliczane będą 

zgodnie z cennikiem usług dla firm stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

7. W przypadku  odstąpienia od roamingu w krajach Unii Europejskiej (w części lub w 

całości) w związku ze zmianą przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie 

Wykonawca usługi zapewni Zamawiającemu stawkę zgodnie  z obowiązującą ofertą 

dla połączeń krajowych w zakresie w jakim nastąpiło odstąpienie od roamingu                        

w krajach Unii Europejskiej. 

8. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania w całości 

kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz nie przysługuje roszczenie  

z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego aktywacji dodatkowych lub dostaw 

dodatkowych o których mowa w § 6 ust.5.  

9. Strony ustalają, że za dostarczone urządzenia Wykonawca wystawi fakturę VAT  

w terminie 7 dni od dnia podpisania przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy, bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru stanowiącego załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy. Faktura musi zawierać elementy wskazane w OPZ stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

10. Faktury przedłożone przez Wykonawcę muszą zawierać ceny jednostkowe netto i 

brutto za każdy zrealizowany element składowy usługi, o której mowa w ust.  

5 niniejszego paragrafu. 

11. Zapłata będzie dokonywana na podstawie faktury VAT przelewem na konto bankowe 

na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty 

prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przy czym faktura 

powinna zostać dostarczona do Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty jej 

wystawienia.  

12. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. W przypadku stwierdzenia błędów w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną, 

zgodnie z zapisami § 7 niniejszej umowy. 

14. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającą z niniejszej 

umowy. 

 



 

§ 7. 

 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadku pozostawania                         

w opóźnieniu w stosunku co do: 

a) któregokolwiek terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy w wysokości 500 zł za 

każdy rozpoczęty dzień pozostawania w opóźnieniu, 

b) któregokolwiek terminu określonego w punkcie 6 i 7 (Warunki świadczenia 

serwisu sprzętu) Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień pozostawania   

w opóźnieniu. 

2. W przypadku, gdy pozostawanie w opóźnieniu, o którym mowa w ust. 1 lit. a 

przekroczy okres 30 dni, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie 

natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej o której 

mowa w § 7 ust. 3 umowy. 

3. Strony ustalają kary umowne z tytułu wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego       

z przyczyn określonych w niniejszej umowie. Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto opłat 

abonamentowych, telefonów oraz modemów – dotyczy  dostaw pewnych i aktywacji 

pewnych  w okresie 24 miesięcznym  tj: …………. brutto (słownie 

…………………………………………………………). 

4. Strony ustalają karę umowną w wysokości 2000 zł – z tytułu niezatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wskazanej w § 5 ust. 7 na umowę o pracę za 

każdy przypadek niezatrudnienia.  

5. Strony ustalają, iż naliczanie kar 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 r. w sprawie reklamacji usługi 

telekomunikacyjnej (Dz. U. poz. 284). W przypadkach nie objętych wyżej 

wymienionym aktem prawa zastosowanie maja przepisy umowy. 

6. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego po otrzymaniu właściwej noty obciążeniowej.  

7. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

noty obciążeniowej. Zapłata należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany  

w nocie obciążeniowej.  

8. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia należnych kar umownych  

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

9. Zapłata kar umownych nie ogranicza prawa do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych prawa cywilnego i prawa telekomunikacyjnego, jeśli poniesiona 

szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych lub jeżeli szkoda powstała 

z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych. 

10. Strony ustalają, że wierzytelności z tytułu umowy nie będą przedmiotem cesji na 

rzecz osób trzecich. 

 

 

 



 

§ 8. 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie 

natychmiastowym w następujących przypadkach:  

a) zostanie zawieszona działalność Wykonawcy,  

b) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub nastąpi otarcie likwidacji 

Wykonawcy, 

c) łączny czas pozostawania w opóźnieniu, względem któregokolwiek terminu                       

o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w okresie realizacji umowy 

przekroczy okres 30 dni, 

d) Wykonawca zostanie trzykrotnie obciążony karą umowną z tego samego tytułu, 

e) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków,  

o których mowa w § 12 umowy, 

f) w przypadku gdy Wykonawca nie będzie rzetelnie i terminowo wypełniał 

zobowiązań wynikających z warunków umowy, pomimo pisemnego wezwania 

do zaprzestania naruszeń, skierowanego przez Zamawiającego nie zaprzestał tych 

naruszeń. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia rozwiązania 

umowy i nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu niewykorzystania w pełni 

kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, jak też nie wykorzystania asortymentu 

dodatkowego o którym mowa w § 6 ust. 5. 

3. Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy wykonanej 

do dnia przekazania przez Zamawiającego pisemnej informacji o zamiarze 

odstąpienia od Umowy. 

§ 9. 

 

W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie do 7 dni o następujących faktach: 

a) zmianie siedziby Wykonawcy, 

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

c) wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy, 

d) zawieszeniu działalności Wykonawcy, 

e) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy. 

 

 

 



 

§ 10. 

1. Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań, zostało spowodowane zdarzeniem niezależnym od obu stron i powstało  

z przyczyn o obiektywnym charakterze takie jak: powódź, huragan, trzęsienie ziemi, 

sztorm, śnieżyca itp., będącym poza kontrolą Stron, oraz gdy w chwili zawarcia umowy 

niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na 

zdolność stron do wykonania umowy oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego 

zdarzenia lub przynajmniej jego skutków. 

2. Za „siłę wyższą” nie uznaje się braku środków finansowych u Wykonawcy, 

niedotrzymanie zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych 

Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej  

i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania 

siły wyższej. Powiadomienia, o których mowa powyżej mają być dokonane pisemnie, 

niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć 

dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. 

4. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu, jak i o ustaniu okoliczności 

siły wyższej, jak również nie przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 3, ustęp 

pierwszy niniejszego paragrafu nie ma zastosowania. 

 

§ 11. 

 

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz) przewiduje możliwość 

dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a 

Wykonawca złoży nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących 

tych zmian, wniosek o dokonanie zmiany treści umowy oraz należycie udokumentuje, że 

wprowadzone zmiany maja wpływ na koszty realizacji umowy przez Wykonawcę. 

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.)w szczególności: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana numeru rachunku bankowego), 

b) zmiany danych teleadresowych, 

c) zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

 



 

§ 12. 

 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, 

jakie uzyskały w związku z wynegocjowaniem, zawarciem, wykonaniem lub 

rozwiązaniem niniejszej umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są 

poufnymi informacjami, lub że jako takie są traktowane przez drugą Stronę. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej 

ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony  

o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną. 

3. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania 

postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na 

jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze 

Stroną.  

4. W przypadku zaistnienia potrzeby udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 

informacji niejawnych, niezbędnych do realizacji umowy zostaną one przekazane 

zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie informacji niejawnych oraz ustawą  

o ochronie danych osobowych.  

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których 

mowa w ust. 1 oraz wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych, 

Zamawiający ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, a wynikłą z tego faktu stratą 

obciąży Wykonawcę.  

6. Ze względu na tematykę i charakter przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

do: 

a) zachowania w tajemnicy wszystkich danych dostarczonych przez Zamawiającego                     

i uzyskanych w trakcie wykonywania usługi, mających wpływ na stan 

bezpieczeństwa Zamawiającego w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu. Na 

wniosek Zamawiającego, Wykonawca zwróci lub zniszczy te dane. 

b) Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać w toku realizacji umowy, 

obowiązujących u Zamawiającego zasad bezpieczeństwa i ochrony informacji 

niejawnych. Wykonawca zobowiązuje się do nieograniczonego w czasie 

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z wykonywaniem zadań 

na rzecz Zamawiającego oraz odpowiada w tym zakresie za pracowników, którzy 

w jego imieniu wykonują zadania na rzecz Zamawiającego. Informacje niezbędne 

do realizacji umowy Wykonawca udostępni wyłącznie tym swoim pracownikom, 

którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Zakres 

udostępnianych pracownikom informacji uzależniony jest od zakresu 

powierzonych zadań, 

c) powielanie oraz kopiowanie dokumentów, zawierających informacje związane z 

realizacją umowy, wymaga zgody osoby sprawującej nadzór nad realizacją 

umowy. 

7. Zapisów niniejszego paragrafu nie stosuje się w zakresie, w jakim obowiązujące 

przepisy prawa nakładają na Zamawiającego obowiązek udzielenia informacji 

związanych z zawarciem i realizacją postanowień niniejszej umowy. 

 

 

 



 

§ 13. 

 

1. Zmiana umowy wymaga pisemnej formy (aneksu do umowy) pod rygorem 

nieważności. 

2. W kwestiach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo telekomunikacyjne, jeżeli ustawa Prawo zamówień 

publicznych nie stanowi inaczej. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą umową, a Regulaminem świadczenia 

usług telekomunikacyjnych, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. 

4. Spory mogące powstać w związku z zawarciem lub realizacją umowy Strony poddadzą  

pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 

w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia, 

Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy, 

Załącznik nr 3: Protokół odbioru, 

Załącznik nr 4: Cennik usług dla firm, 

Załącznik nr 5: Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

 

ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 

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

  

 



 

Załącznik nr 1 do umowy 

(tożsamy z załącznikiem nr 2 do SIWZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do umowy 

 

PRTOKÓŁ ODBIORU 
Miejsce dokonania odbioru: 

Centralne Biuro Antykorupcyjne, Aleje Ujazdowskie 9, 00-583 

Warszawa……………………………………… 

Data dokonania odbioru: 

……………………….2015 

roku……………………………………………………………………………………………

………………………. 

Ze strony Wykonawcy: 

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

………………………………………………. 

Osoba upoważniona do udziału w odbiorze –

……………………………………………………………………………………… 

Ze strony Zamawiającego: 

Centralne Biuro Antykorupcyjne, Aleje Ujazdowskie 9, 00-583 

Warszawa……………………………………… 

Osoba upoważniona do udziału w odbiorze – 

…………………………………..……………………………………………. 

Przedmiotem odbioru przeprowadzonego w ramach umowy numer 

………………………………….. jest: 

Lp. Model aparatu/modemu/karta SIM Ilość Uwagi 

1    

2    

3    

Uwagi:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Potwierdza się niniejszym, że dostarczone urządzenia zgodne są ze złożonym zamówieniem. 

Podpisy: 

1………………………………………….  1………………………………………… 

2…………………………………………  2………………………………………… 

(w imieniu Zamawiającego)    (w imieniu Wykonawcy) 

Załączniki: 

1. Wykaz urządzeń wraz z przypisanymi nr IMEI 

2. Wykaz numerów kart SIM 

 

 

 

 

 

 



 

 Załącznik 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2 

lp Nr karty SIM 

  

  

 

lp Nazwa urządzenia Nr IMEI 

   

   

   

   



 

Załącznik nr 4 do umowy 

(sporządza Wykonawca przed zawarciem umowy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 do umowy 

(sporządza Wykonawca przed zawarciem umowy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Załącznik nr 4 do SIWZ  
 
 

 
 
 

 
         
            (pieczęć Wykonawcy – nazwa i adres) 

 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

O PRZYNALEZNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

 
 
Dotyczy postępowania nr 10/>PU/2017/TCz 
 
Niniejszym, po zapoznaniu się z listą Wykonawców, którzy złożyli oferty 
 w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup usług telefonii ruchomej wraz 
z dostawą telefonów, modemów/ routerów i kart SIM, 
 
oświadczam, że:  
 
         nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
o 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618  
i 1634)*, 
 

           należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego o 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 
1634)*. 

 

 
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, może 
przedstawić wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu (art. 24 ust. 11 ustawy Pzp).  

 

 

 

    …………………………………………………. 

(Podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 

 

*właściwe zaznaczyć  

 



 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU 

 

TELEFONY KOMÓRKOWE GRUPA I 

 

Zamawiający będzie miał możliwość wyboru urządzenia z puli aparatów zaoferowanych przez Wykonawcę w ilości min. 3 modeli dla 

grupy I i II oraz min. 4 modeli dla grupy III.  

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz urządzeń dla każdej z wskazanych wersji systemu oraz przy różnych wariantach 

pojemności pamięci wewnętrznej urządzenia, które traktowane będą jako odrębny model urządzenia, spełniających poniższe 

wymagania. 

 
MODEL NR 1 
 
Nazwa producenta:………………………………………………..                        
 
Typ:………………………………………………………………….. 
 
Model:………………………………………………………………. 
 
Pamięć wewnętrzna………………………………………………. 
 
Okres gwarancji producenta…….……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   
 
 
 
 
 
 

L.p Element Opis minimalnych parametrów Opis  oferowanych parametrów 

1 LTE  Wymagane   

2 typ ekranu  dotykowy   

3 minimalna wielkość ekranu w calach  5,5  

4 minimalna pojemność wbudowanej pamięci w GB  64 GB dla  iOS, 32 GB dla Android  

5 System operacyjny Min. iOS 10, min. Android 6  

6 Minimalna pamięć RAM w GB 2 GB dla iOS, 4 GB dla Android   

7 minimalna ilość rdzeni procesora  4 dla iOS, 8 dla Android  

8 minimalna częstotliwość procesora  1,8 GHz dla iOS, 1,6 GHz dla Android  

9 
minimalna rozdzielczość matrycy aparatu 
fotograficznego  

12 MP  
 

10 minimalna wersja bluetooth  4.0   

11 Obsługiwane standardy WiFi  802.11a/b/g/n/ac  

12 Nagrywanie Video Min. 1920×1080 (Full HD)  

13 USB-OTG Wymagane dla Android  

14 NFC  Wymagane  

15 GPS  Wymagane   

16 Terminarz  Wymagane   

17 Alarm wibracyjny  Wymagane   

18 System głośnomówiący  Wymagane   

19 Obsługa e-mail, np. MS Exchange  Wymagane   

20 Czytnik linii papilarnych  Wymagane   



 

 
MODEL NR 2 
Nazwa producenta:……………………………………………….. 
Typ:………………………………………………………………….. 
Model:………………………………………………………………. 
Pamięć wewnętrzna………………………………………………. 
Okres gwarancji producenta…….……………………………… 

 

L.p Element Opis minimalnych parametrów 
Opis  oferowanych parametrów 

 

1 LTE  Wymagane   

2 typ ekranu  dotykowy   

3 minimalna wielkość ekranu w calach  5,5  

4 minimalna pojemność wbudowanej pamięci w GB  64 GB dla  iOS, 32 GB dla Android  

5 System operacyjny Min. iOS 10, min. Android 6  

6 Minimalna pamięć RAM w GB 2 GB dla iOS, 4 GB dla Android   

7 minimalna ilość rdzeni procesora  4 dla iOS, 8 dla Android  

8 minimalna częstotliwość procesora  1,8 GHz dla iOS, 1,6 GHz dla Android  

9 
minimalna rozdzielczość matrycy aparatu 
fotograficznego  

12 MP  
 

10 minimalna wersja bluetooth  4.0   

11 Obsługiwane standardy WiFi  802.11a/b/g/n/ac  

12 Nagrywanie Video Min. 1920×1080 (Full HD)  

13 USB-OTG Wymagane dla Android  

14 NFC  Wymagane  

15 GPS  Wymagane   

16 Terminarz  Wymagane   

17 Alarm wibracyjny  Wymagane   

18 System głośnomówiący  Wymagane   

19 Obsługa e-mail, np. MS Exchange  Wymagane   

20 Czytnik linii papilarnych  Wymagane   



 

MODEL NR 3 
Nazwa producenta:……………………………………………….. 
Typ:………………………………………………………………….. 
Model:………………………………………………………………. 
Pamięć wewnętrzna………………………………………………. 
Okres gwarancji producenta…….……………………………… 

 
 

L.p Element Opis minimalnych parametrów Opis  oferowanych parametrów 

1 LTE  Wymagane   

2 typ ekranu  dotykowy   

3 minimalna wielkość ekranu w calach  5,5  

4 minimalna pojemność wbudowanej pamięci w GB  64 GB dla  iOS, 32 GB dla Android  

5 System operacyjny Min. iOS 10, min. Android 6  

6 Minimalna pamięć RAM w GB 2 GB dla iOS, 4 GB dla Android   

7 minimalna ilość rdzeni procesora  4 dla iOS, 8 dla Android  

8 minimalna częstotliwość procesora  1,8 GHz dla iOS, 1,6 GHz dla Android  

9 
minimalna rozdzielczość matrycy aparatu 
fotograficznego  

12 MP  
 

10 minimalna wersja bluetooth  4.0   

11 Obsługiwane standardy WiFi  802.11a/b/g/n/ac  

12 Nagrywanie Video Min. 1920×1080 (Full HD)  

13 USB-OTG Wymagane dla Android  

14 NFC  Wymagane  

15 GPS  Wymagane   

16 Terminarz  Wymagane   

17 Alarm wibracyjny  Wymagane   

18 System głośnomówiący  Wymagane   

19 Obsługa e-mail, np. MS Exchange  Wymagane   

20 Czytnik linii papilarnych  Wymagane   



 

MODEL NR………. 
Nazwa producenta:……………………………………………….. 
Typ:………………………………………………………………….. 
Model:………………………………………………………………. 
Pamięć wewnętrzna………………………………………………. 
Okres gwarancji producenta…….……………………………… 

 

 

L.p Element Opis minimalnych parametrów 
Opis  oferowanych parametrów 

 

1 LTE  Wymagane   

2 typ ekranu  dotykowy   

3 minimalna wielkość ekranu w calach  5,5  

4 minimalna pojemność wbudowanej pamięci w GB  64 GB dla  iOS, 32 GB dla Android  

5 System operacyjny Min. iOS 10, min. Android 6  

6 Minimalna pamięć RAM w GB 2 GB dla iOS, 4 GB dla Android   

7 minimalna ilość rdzeni procesora  4 dla iOS, 8 dla Android  

8 minimalna częstotliwość procesora  1,8 GHz dla iOS, 1,6 GHz dla Android  

9 
minimalna rozdzielczość matrycy aparatu 
fotograficznego  

12 MP  
 

10 minimalna wersja bluetooth  4.0   

11 Obsługiwane standardy WiFi  802.11a/b/g/n/ac  

12 Nagrywanie Video Min. 1920×1080 (Full HD)  

13 USB-OTG Wymagane dla Android  

14 NFC  Wymagane  

15 GPS  Wymagane   

16 Terminarz  Wymagane   

17 Alarm wibracyjny  Wymagane   

18 System głośnomówiący  Wymagane   

19 Obsługa e-mail, np. MS Exchange  Wymagane   

20 Czytnik linii papilarnych  Wymagane   



 

TELEFONY KOMÓRKOWE GRUPA II 

MODEL NR 1 

Nazwa producenta:……………………………………………….. 
Typ:………………………………………………………………….. 
Model:………………………………………………………………. 
Pamięć wewnętrzna………………………………………………. 
Okres gwarancji producenta…….……………………………… 

 

L.p Element Opis minimalnych parametrów 
Opis  oferowanych 

parametrów 

1 LTE  Wymagane   

2 typ ekranu  dotykowy   

3 minimalna wielkość ekranu w calach  4,7  

4 minimalna pojemność wbudowanej pamięci w GB  64 GB dla iOS, 32 GB dla Android  

5 System operacyjny Min. iOS 10, min. Android 6  

6 Minimalna pamięć RAM w GB 2 GB dla iOS, 4 GB dla Android   

7 minimalna ilość rdzeni procesora  4 dla iOS, 8 dla Android   

8 minimalna częstotliwość procesora  1,8 GHz dla iOS, 1,6 GHz dla Android  

9 
minimalna rozdzielczość matrycy aparatu 
fotograficznego  

12 MP  
 

10 minimalna wersja bluetooth  4.0   

11 Obsługiwane standardy WiFi  802.11a/b/g/n/ac  

12 Nagrywanie Video Min. 1920×1080 (Full HD)  

13 USB-OTG Wymagane dla Android  

14 NFC  Wymagane  

15 GPS  Wymagane   

16 Terminarz  Wymagane   

17 Alarm wibracyjny  Wymagane   

18 System głośnomówiący  Wymagane   

19 Obsługa e-mail, np. MS Exchange  Wymagane   

20 Czytnik linii papilarnych  Wymagane  



 

MODEL NR 2 

Nazwa producenta:……………………………………………….. 
Typ:………………………………………………………………….. 
Model:………………………………………………………………. 
Pamięć wewnętrzna………………………………………………. 
Okres gwarancji producenta…….……………………………… 

 

 

L.p Element Opis minimalnych parametrów 
Opis  oferowanych 

parametrów 

1 LTE  Wymagane   

2 typ ekranu  dotykowy   

3 minimalna wielkość ekranu w calach  4,7  

4 minimalna pojemność wbudowanej pamięci w GB  64 GB dla iOS, 32 GB dla Android  

5 System operacyjny Min. iOS 10, min. Android 6  

6 Minimalna pamięć RAM w GB 2 GB dla iOS, 4 GB dla Android   

7 minimalna ilość rdzeni procesora  4 dla iOS, 8 dla Android   

8 minimalna częstotliwość procesora  1,8 GHz dla iOS, 1,6 GHz dla Android  

9 
minimalna rozdzielczość matrycy aparatu 
fotograficznego  

12 MP  
 

10 minimalna wersja bluetooth  4.0   

11 Obsługiwane standardy WiFi  802.11a/b/g/n/ac  

12 Nagrywanie Video Min. 1920×1080 (Full HD)  

13 USB-OTG Wymagane dla Android  

14 NFC  Wymagane  

15 GPS  Wymagane   

16 Terminarz  Wymagane   

17 Alarm wibracyjny  Wymagane   

18 System głośnomówiący  Wymagane   

19 Obsługa e-mail, np. MS Exchange  Wymagane   

20 Czytnik linii papilarnych  Wymagane  



 

MODEL NR 3 

Nazwa producenta:……………………………………………….. 
Typ:………………………………………………………………….. 
Model:………………………………………………………………. 
Pamięć wewnętrzna……………………………………………….  

Okres gwarancji producenta…….……………………………… 

 

 

L.p Element Opis minimalnych parametrów 
Opis  oferowanych 

parametrów 

1 LTE  Wymagane   

2 typ ekranu  dotykowy   

3 minimalna wielkość ekranu w calach  4,7  

4 minimalna pojemność wbudowanej pamięci w GB  64 GB dla iOS, 32 GB dla Android  

5 System operacyjny Min. iOS 10, min. Android 6  

6 Minimalna pamięć RAM w GB 2 GB dla iOS, 4 GB dla Android   

7 minimalna ilość rdzeni procesora  4 dla iOS, 8 dla Android   

8 minimalna częstotliwość procesora  1,8 GHz dla iOS, 1,6 GHz dla Android  

9 
minimalna rozdzielczość matrycy aparatu 
fotograficznego  

12 MP  
 

10 minimalna wersja bluetooth  4.0   

11 Obsługiwane standardy WiFi  802.11a/b/g/n/ac  

12 Nagrywanie Video Min. 1920×1080 (Full HD)  

13 USB-OTG Wymagane dla Android  

14 NFC  Wymagane  

15 GPS  Wymagane   

16 Terminarz  Wymagane   

17 Alarm wibracyjny  Wymagane   

18 System głośnomówiący  Wymagane   

19 Obsługa e-mail, np. MS Exchange  Wymagane   

20 Czytnik linii papilarnych  Wymagane  



 

MODEL NR ………. 

Nazwa producenta:……………………………………………….. 
Typ:………………………………………………………………….. 
Model:………………………………………………………………. 
Pamięć wewnętrzna………………………………………………. 
Okres gwarancji producenta…….……………………………… 

 

 

L.p Element Opis minimalnych parametrów 
Opis  oferowanych 

parametrów 

1 LTE  Wymagane   

2 typ ekranu  dotykowy   

3 minimalna wielkość ekranu w calach  4,7  

4 minimalna pojemność wbudowanej pamięci w GB  64 GB dla iOS, 32 GB dla Android  

5 System operacyjny Min. iOS 10, min. Android 6  

6 Minimalna pamięć RAM w GB 2 GB dla iOS, 4 GB dla Android   

7 minimalna ilość rdzeni procesora  4 dla iOS, 8 dla Android   

8 minimalna częstotliwość procesora  1,8 GHz dla iOS, 1,6 GHz dla Android  

9 
minimalna rozdzielczość matrycy aparatu 
fotograficznego  

12 MP  
 

10 minimalna wersja bluetooth  4.0   

11 Obsługiwane standardy WiFi  802.11a/b/g/n/ac  

12 Nagrywanie Video Min. 1920×1080 (Full HD)  

13 USB-OTG Wymagane dla Android  

14 NFC  Wymagane  

15 GPS  Wymagane   

16 Terminarz  Wymagane   

17 Alarm wibracyjny  Wymagane   

18 System głośnomówiący  Wymagane   

19 Obsługa e-mail, np. MS Exchange  Wymagane   

20 Czytnik linii papilarnych  Wymagane  



 

TELEFONY KOMÓRKOWE GRUPA III 

MODEL NR 1 

Nazwa producenta:……………………………………………….. 
Typ:………………………………………………………………….. 
Model:………………………………………………………………. 
Pamięć wewnętrzna………………………………………………. 
Okres gwarancji producenta…….……………………………… 

 

L.p Element Opis minimalnych parametrów 
Opis  oferowanych 

parametrów 

1 LTE  Wymagane  

2 typ ekranu  dotykowy  

3 minimalna wielkość ekranu w calach  4.2  

4 minimalna pojemność wbudowanej pamięci w GB  16 GB dla Android  

5 System operacyjny min. Android 5  

6 Minimalna pamięć RAM w GB 3 GB dla Android  

7 minimalna ilość rdzeni procesora  8 dla Android  

8 minimalna częstotliwość procesora  1,6 GHz dla Android  

9 
minimalna rozdzielczość matrycy aparatu 
fotograficznego  

12 MP 
 

10 minimalna wersja bluetooth  4.0  

11 Obsługiwane standardy WiFi  802.11a/b/g/n  

12 Nagrywanie Video Min. 1920×1080 (Full HD)  

13 USB-OTG Wymagane dla Android  

14 NFC  Wymagane  

15 GPS  Wymagane  

16 Terminarz  Wymagane  

17 Alarm wibracyjny  Wymagane  

18 System głośnomówiący  Wymagane  

19 Obsługa e-mail, np. MS Exchange  Wymagane  

20 Czytnik linii papilarnych  Niewymagane  



 

MODEL NR 2 

Nazwa producenta:……………………………………………….. 
Typ:………………………………………………………………….. 
Model:………………………………………………………………. 
Pamięć wewnętrzna………………………………………………. 
Okres gwarancji producenta…….……………………………… 

 

 

L.p Element Opis minimalnych parametrów 
Opis  oferowanych 

parametrów 

1 LTE  Wymagane  

2 typ ekranu  dotykowy  

3 minimalna wielkość ekranu w calach  4.2  

4 minimalna pojemność wbudowanej pamięci w GB  16 GB dla Android  

5 System operacyjny min. Android 5  

6 Minimalna pamięć RAM w GB 3 GB dla Android  

7 minimalna ilość rdzeni procesora  8 dla Android  

8 minimalna częstotliwość procesora  1,6 GHz dla Android  

9 
minimalna rozdzielczość matrycy aparatu 
fotograficznego  

12 MP 
 

10 minimalna wersja bluetooth  4.0  

11 Obsługiwane standardy WiFi  802.11a/b/g/n  

12 Nagrywanie Video Min. 1920×1080 (Full HD)  

13 USB-OTG Wymagane dla Android  

14 NFC  Wymagane  

15 GPS  Wymagane  

16 Terminarz  Wymagane  

17 Alarm wibracyjny  Wymagane  

18 System głośnomówiący  Wymagane  

19 Obsługa e-mail, np. MS Exchange  Wymagane  

20 Czytnik linii papilarnych  Niewymagane  



 

MODEL NR 3 

Nazwa producenta:……………………………………………….. 
Typ:………………………………………………………………….. 
Model:………………………………………………………………. 
Pamięć wewnętrzna……………………………………………….  

Okres gwarancji producenta…….……………………………… 

 

 

L.p Element Opis minimalnych parametrów 
Opis  oferowanych 

parametrów 

1 LTE  Wymagane  

2 typ ekranu  dotykowy  

3 minimalna wielkość ekranu w calach  4.2  

4 minimalna pojemność wbudowanej pamięci w GB  16 GB dla Android  

5 System operacyjny min. Android 5  

6 Minimalna pamięć RAM w GB 3 GB dla Android  

7 minimalna ilość rdzeni procesora  8 dla Android  

8 minimalna częstotliwość procesora  1,6 GHz dla Android  

9 
minimalna rozdzielczość matrycy aparatu 
fotograficznego  

12 MP 
 

10 minimalna wersja bluetooth  4.0  

11 Obsługiwane standardy WiFi  802.11a/b/g/n  

12 Nagrywanie Video Min. 1920×1080 (Full HD)  

13 USB-OTG Wymagane dla Android  

14 NFC  Wymagane  

15 GPS  Wymagane  

16 Terminarz  Wymagane  

17 Alarm wibracyjny  Wymagane  

18 System głośnomówiący  Wymagane  

19 Obsługa e-mail, np. MS Exchange  Wymagane  

20 Czytnik linii papilarnych  Niewymagane  



 

MODEL NR 4 

Nazwa producenta:……………………………………………….. 
Typ:………………………………………………………………….. 
Model:………………………………………………………………. 
Pamięć wewnętrzna………………………………………………. 
Okres gwarancji producenta…….……………………………… 

 

 

L.p Element Opis minimalnych parametrów 
Opis  oferowanych 

parametrów 

1 LTE  Wymagane  

2 typ ekranu  dotykowy  

3 minimalna wielkość ekranu w calach  4.2  

4 minimalna pojemność wbudowanej pamięci w GB  16 GB dla Android  

5 System operacyjny min. Android 5  

6 Minimalna pamięć RAM w GB 3 GB dla Android  

7 minimalna ilość rdzeni procesora  8 dla Android  

8 minimalna częstotliwość procesora  1,6 GHz dla Android  

9 
minimalna rozdzielczość matrycy aparatu 
fotograficznego  

12 MP 
 

10 minimalna wersja bluetooth  4.0  

11 Obsługiwane standardy WiFi  802.11a/b/g/n  

12 Nagrywanie Video Min. 1920×1080 (Full HD)  

13 USB-OTG Wymagane dla Android  

14 NFC  Wymagane  

15 GPS  Wymagane  

16 Terminarz  Wymagane  

17 Alarm wibracyjny  Wymagane  

18 System głośnomówiący  Wymagane  

19 Obsługa e-mail, np. MS Exchange  Wymagane  

20 Czytnik linii papilarnych  Niewymagane  



 

MODEL NR ……. 

Nazwa producenta:……………………………………………….. 
Typ:………………………………………………………………….. 
Model:………………………………………………………………. 
Pamięć wewnętrzna………………………………………………. 
Okres gwarancji producenta…….……………………………… 

 

 

L.p Element Opis minimalnych parametrów 
Opis  oferowanych 

parametrów 

1 LTE  Wymagane  

2 typ ekranu  dotykowy  

3 minimalna wielkość ekranu w calach  4.2  

4 minimalna pojemność wbudowanej pamięci w GB  16 GB dla Android  

5 System operacyjny min. Android 5  

6 Minimalna pamięć RAM w GB 3 GB dla Android  

7 minimalna ilość rdzeni procesora  8 dla Android  

8 minimalna częstotliwość procesora  1,6 GHz dla Android  

9 
minimalna rozdzielczość matrycy aparatu 
fotograficznego  

12 MP 
 

10 minimalna wersja bluetooth  4.0  

11 Obsługiwane standardy WiFi  802.11a/b/g/n  

12 Nagrywanie Video Min. 1920×1080 (Full HD)  

13 USB-OTG Wymagane dla Android  

14 NFC  Wymagane  

15 GPS  Wymagane  

16 Terminarz  Wymagane  

17 Alarm wibracyjny  Wymagane  

18 System głośnomówiący  Wymagane  

19 Obsługa e-mail, np. MS Exchange  Wymagane  

20 Czytnik linii papilarnych  Niewymagane  



 

MODEM/ROUTER 

 

Nazwa producenta:……………………………………………….. 
 
Typ:………………………………………………………………….. 
 
Model:……………………………………………………………….  

 

Okres gwarancji producenta…….……………………………… 
      

L.p Element Opis minimalnych parametrów Opis  oferowanych parametrów 

1 LTE  Wymagane   

2 Obsługiwane standardy WiFi dla routera 802.11a/b/g/n   

3 Możliwość zarządzania urządzeniem przez 
panel WWW bez instalacji na komputerze 
dodatkowych aplikacji  

Niewymagane  

4 Możliwość połączenia z komputerem za 
pomocą WiFi lub USB lub RJ45 

Tak   

5 Obsługiwane standardy zabezpieczeń WPA, WPA2   

6 Minimalna ilość urządzeń możliwych do 
podłączenia za pomocą WiFi (w przypadku 
routera) 

4   

 
Zamawiający nie dopuszcza opisania oferowanych parametrów przedmiotu zamówienia na zasadzie spełnia/nie spełnia.      
W tabeli należy szczegółowo przedstawić parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia, nie niższe wymaganym 
przez Zamawiającego. 
 
 
  
 
............................., dnia ........................ r.           ................................................................................................................................... 

Miejscowość          Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy  
(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)



 

 


