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Nr sprawy: WZP-1105/21/63/Ł 

 

 

SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej Ustawą dotyczącym: 

 

Świadczenia usług telefonii komórkowej 

 

CPV: 64210000-0, 31712112-8, 64212000-5 
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej „SWZ”, 

zawiera: 

 

Rozdział I Informacje o Zamawiającym 

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia 

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia 

Rozdział IV 

Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o 

wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 

odbierania korespondencji elektronicznej 

Rozdział V Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

Rozdział VI Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

Rozdział VII Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

Rozdział VIII Termin związania ofertą 

Rozdział IX Opis sposobu przygotowania oferty 

Rozdział X Wymagania dotyczące wadium 

Rozdział XI Sposób oraz termin składania ofert 

Rozdział XII Termin otwarcia ofert 

Rozdział XIII Sposób obliczenia ceny 

Rozdział XIV 
Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

Rozdział XV Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Rozdział XVI 
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Rozdział XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

Rozdział XVIII Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Rozdział XIX Ogólne warunki umowy 

 

Załączniki do SWZ: 

 

Wzór – załącznik nr 

1A-1B 
Oferta Wykonawcy  (odpowiednio do zadania) 

Wzór – załącznik nr 2 Oświadczenie o grupie kapitałowej 

Wzór – załącznik nr 3  Oświadczenie o aktualności danych 

Wzór – załącznik nr 4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio do zadania) 
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I.   Informacje o Zamawiającym 

1. Zamawiający: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI. 

2. Adres Zamawiającego: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa. 

3. Dane kontaktowe: 

1) nr telefonu: 47 72 386 08; 

2) adres poczty elektronicznej: zamowienia@ksp.policja.gov.pl.  
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa. 

5. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa. 

6. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest: Ewa Kazanecka lub osoba 

ją zastępująca. 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 

Ustawy, oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości zamówienia równej progowi 

unijnemu lub większej. 
2. Zamawiający, zgodnie z art. 139 Ustawy, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. 

może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji 

podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. w zakresie braku 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 

III.  Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych, zwanych dalej w 

SWZ usługami. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ oraz Rozdz. XIX 

SWZ (odpowiednio do zadania). 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 2 zadania: 

1) Zadanie nr 1 – Świadczenie usług telefonii komórkowej dla 450 sztuk kart SIM wraz z 

dostawą urządzeń komórkowych; 

2) Zadanie nr 2 – Świadczenie usług telefonii komórkowej w zakresie mobilnego Internetu w 

sieci komórkowej Wykonawcy dla 115 kart SIM 

4. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić: 

1) w zadaniu nr 1 – min. 24 miesięcznej gwarancji  i rękojmi na telefony komórkowe, 

2) w zadaniu nr 2 – min. 24 miesięcznej gwarancji  i rękojmi na oferowany przedmiot 

zamówienia 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych. 

6. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

Podwykonawców, jeżeli są już znani. 

8. Termin wykonania zamówienia:  

1) w zadaniu nr 1:  

a) świadczenia usług– w okresie od dnia 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.  

b) dostarczenia nieaktywnych kart SIM w terminie do 5 dni roboczych od daty  

podpisania umowy;  

c) dostarczenia urządzeń w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy; 

d) aktywacji planu taryfowego na numerach telefonów wskazanych przez 

Zamawiającego – od 01.07.2021 r.,  

   2) w zadaniu nr 2 

a) świadczenia usług - w okresie od dnia 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r. 

b) dostarczenia nieaktywnych kart SIM w ilości 115 sztuk, w terminie do 3 dni roboczych 

od daty podpisania umowy; 

c) aktywacji planu taryfowego od dnia 01.07.2021 r.  

 

 

mailto:zamowienia@ksp.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
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9. Miejsce wykonania zamówienia: Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 

Warszawa. 

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) 

zwanej dalej „umową o pracę” przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy – w 

każdym zadaniu - tj.: całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczenia usług. 

11. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności wskazane w ust 1. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,  

4) innych dokumentów  

12. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

dowody, o których mowa w Rozdz. XIX § 6 ust. 2 SIWZ – odpowiednio do zadania w celu 

potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 10 czynności w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

13. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę  lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 10 czynności, co 

skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w: 

1) Rozdz. XIX § 7 ust. 1 lit. g SIWZ – dotyczy zadania nr 1; 

          2) Rozdz. XIX § 7 ust. 1 lit. f SIWZ – dotyczy zadania nr 2; 

  

IV.  Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta 

Wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za 

pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą” pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę 

jest bezpłatne. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy 

zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem na 

Platformie. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi 

być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 

Ustawy. 

5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, 

akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, 

korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. 

7. Za datę: 

https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
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1) przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez 

kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została 

złożona. 

2) zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków 

dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę 

kliknięcia przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość 

została wysłana do Zamawiającego. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy z wnioskiem 

o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (Platformie), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania 

ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu 

składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

V.   Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu i niniejszej SWZ.  

2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w 

art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczących zdolności technicznej i uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej. Wykonawca spełni warunki w każdym zadaniu, jeżeli 

wykaże, że  

1) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile to wynika 

z odrębnych przepisów - posiada uprawnienia do wykonywania działalności 

telekomunikacyjnej - zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460); 

2) w zakresie zdolności technicznej, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj. 

infrastrukturą sieciową zapewniającą zasięg sieci telefonii komórkowej na obszarze 

całego kraju na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych w GPRS 

bez względu na porę dnia (nie mniej niż 91% pokrycia). 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych  

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nimi stosunków prawnych. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu (wzór - załącznik nr 4 SWZ) 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma 

potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
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6. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej i realizuje usługi, do których realizacji te 

uprawnienia są wymagane. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy. 

 

VI.   Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 

Ustawy. 

2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia 

Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych 

Wykonawców. 

4. Jeżeli Wykonawcy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

VII.   Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 

złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: 

1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

a) zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydane przez 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460). 

b)Oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje infrastrukturą sieciową 

zapewniającą zasięg sieci telefonii komórkowej na obszarze całego kraju na poziomie 

umożliwiającym realizację transmisji głosu  i danych, bez względu na porę dnia (nie mniej 

niż 91% pokrycia).  

2) brak podstaw wykluczenia: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy oraz art. 

108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem; 

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od 

innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 2 do 

SWZ); 

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy – formularzu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z 

postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 

- art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy, 

- art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

- art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

- art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy, 

- art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności 

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) - (wzór-załącznik nr 3 do SWZ); 
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d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 

Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda 

złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 

placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w 

zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda 

złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat 

tych należności; 

f) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 (tj. na potwierdzenie braku 

podstaw wykluczenia), składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.  

3. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na 

zasadach art. 118 Ustawy, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, wymienione 

w ust. 1 pkt 2 lit. a i c-f (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu do 

każdego z tych podmiotów. 

4. Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy – formularzu JEDZ, dane 

umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy – formularza JEDZ. 

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 

Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2: 

1) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a SWZ; 

2) lit. d-f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 

zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 
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8. Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, 

zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 

do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 

pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 

sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

Przepis ust. 8 stosuje się. 

10. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 Ustawy, mających siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia ust. 7-9 

stosuje się odpowiednio. 

11. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 

Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w 

zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 

Ustawy. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

VIII.  Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do 

dnia 26.07.2021 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający 

wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W 

przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego 

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do 

unieważnienia postępowania. 

 

IX.  Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w 

szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca 

się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ (odpowiednio do 

zadania). W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje 

wymagane we wzorze. 

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, na 

formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówień, sporządzonym zgodnie ze 

wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej 

formularzem JEDZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzgm
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wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, 

tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 

dowodowe. Formularz JEDZ w formie elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej 

espd.uzp.gov.pl. Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ dostępna jest na stronie 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Wykonawca/podmiot udostępniający 

zasoby/Podwykonawca wypełnia formularz JEDZ w następującym zakresie:  

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 

zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

Sekcja A: Informacje na temat wykonawcy 

Sekcja B:  Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy 

Sekcja C:  Informacje na temat polegania na zdolnościach innych podmiotów 

Sekcja D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie 

 polega 

Część III: Podstawy wykluczenia 

Sekcja A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo 

Sekcja B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie 

 społeczne 

Sekcja C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami 

zawodowymi 

Sekcja D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach 

krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

Sekcja : Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 2 – formularz JEDZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu.  

4. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym 

mowa w ust. 2, także oświadczenie – formularz JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby. 

5. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, 

także oświadczenie – formularz JEDZ Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego Podwykonawcy 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2–5, składa się wraz z ofertą, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

X.  Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

 

XI. Sposób oraz termin składania ofert 
1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania, przy czym w każdym zadaniu 

może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione* do 

reprezentowania Wykonawcy.  

4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), 

Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo. 

5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

Ustawy – formularza JEDZ, przekazuje się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

http://espd.uzp.gov.pl/
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6. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 Ustawy – formularz JEDZ, zostało sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 

tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, potwierdzającym 

zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie 

cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień 

złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy – formularza JEDZ. 

7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty 

należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy 

https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa.  

9. Sposób złożenia oferty został opisany w Regulaminie. 

10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), 

które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z 

przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia 

będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie 

przez Wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu 

utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy. 

11. Termin składania ofert upływa w dniu 28.04.2021r o godz. 11:00. Decyduje data oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego 

zegarem Głównego Urzędu Miar. 

12. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy. 

13. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. 

Zasady wycofania lub zmiany oferty określa Regulamin. 

14. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po 

upływie terminu składania ofert. 

 

XII.  Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu      

28.04.2021 r., godz.11:15 Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie 

ofert. 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (Platformie) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  

3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (Platformie). 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (Platformie) informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XIII.  Sposób obliczenia ceny 
1. Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym 

zakresie.  

2. Cena oferty brutto w PLN stanowi: 

1) w zadaniu nr 1– sumę wartości w kol 6 Tabeli z oferty Wykonawcy wynikających: 

a) z iloczynu ilości abonamentów w okresie 24 miesięcy i ceny jednostkowej netto 

miesięcznego abonamentu, powiększonego o wartość podatku VAT – jeżeli obowiązek 

odprowadzenia podatku będzie leżał po stronie Wykonawcy, oraz  

https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
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b) z iloczynu ceny jednostkowej netto za urządzenie i ilości urządzeń przewidzianych do 

zakupu, powiększonego o wartość podatek VAT – jeżeli obowiązek odprowadzenia 

podatku będzie leżał po stronie Wykonawcy; 

2) w zadaniu nr 2  - z iloczynu ceny za miesięczny abonament i ilości abonamentów w 

okresie obowiązywania umowy, powiększonego o wartość podatku VAT – jeżeli 

obowiązek odprowadzenia podatku będzie leżał po stronie Wykonawcy; 

 3. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest w 

cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia. 

4. Ceny wskazane przez Wykonawcę muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę 

pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę. 

5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich (PLN). 

6 Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę 

powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy 

oraz ceny oferty brutto pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą 

Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

XIV. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag (odpowiednio do zadania: 

 

zadanie nr 1 

 

L. p. Opis kryteriów oceny ofert Znaczenie 

1. Cena oferty brutto (C) 60% 

2. Okres gwarancji na dostarczone telefony(G) 40% 

 

Sposób przyznawania punktów w kryteriach oceny ofert: 

1) Kryterium cena brutto oferty: 

a) wyliczenie całkowitej ceny oferty (abonament i urządzenia) stanowiącej podstawę do 

wyliczenia wartości punktowej w kryterium „Cena oferty brutto”, będzie wyliczone wg poniższego 

podkryterium: 

 

Opis podkryterium Znaczenie 

Abonament (A) 20% 

Wartość brutto za urządzenia (U) 80% 

 

zgodnie z poniższym wzorem, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania 

trzeciego miejsca po przecinku – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 

zaokrąglić w górę): 

 

     Co = A x 20% + U x 80% 

gdzie: 

Co – cena oferty brutto w PLN; 

A - wartość brutto w PLN za abonament w okresie obowiązywania umowy tj. 24 m-ce (kol. nr 6 

Oferty Wykonawcy) 

U - wartość brutto w PLN za urządzenia (kol. nr 6 Oferty Wykonawcy) 

 

 

 b) ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia cen ofert 

brutto wyliczonych zgodnie z wzorem wskazanym w lit. a według poniższego wzoru: 

 

        C = (Comin :Cox ) x 100p x 60% 
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 gdzie:  

 C - wskaźnik kryterium ceny oferty brutto w punktach; 

 Comin  - najniższa cena oferty brutto w PLN spośród ofert podlegających ocenie wyliczona 

zgodnie z wzorem wskazanym w lit. a.; 

      Cox  – cena brutto w PLN badanej oferty wyliczona zgodnie z wzorem wskazanym w lit. a.; 

 

2) Kryterium okres gwarancji na dostarczone telefony (G): 

a) przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty,  

w których zostanie zaproponowany okres  gwarancji dłuższy niż 24 miesiące (max. 36 m-cy); 

b)  za każdy dodatkowy pełny miesiąc gwarancji powyżej minimalnego zostanie przyznany 1 punkt. 

c) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję dłuższą niż 36 miesięcy do wyliczenia 

wartości punktowej w tym kryterium, Zamawiający przyjmie do oceny ofert gwarancję o okresie 

obowiązywania 36 miesięcy; 

d) ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych 

punktów według poniższego wzoru: 

 

     G = (Gb : Gnaj) x 100p x 40% 

 

gdzie:  

G – wskaźnik kryterium okresu gwarancji w punktach, 

Gb – ilość punktów przyznanych za okres gwarancji w badanej ofercie, 

Gnaj – ilość punktów za okres gwarancji przyznana ofercie z najdłuższym okresem gwarancji, 

spośród ofert podlegających ocenie;  

 

Zadanie nr 2  

 

 

L. p. Opis kryteriów oceny ofert Znaczenie 

1. Cena oferty brutto (C) 60% 

2. Dodatkowy roaming w UE (Dr) 40% 

 

Sposób przyznawania punktów w kryteriach oceny ofert: 

 

1) Kryterium cena brutto oferty:  

Punkty wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru: 

 

Co = (Cmin : Cx) x 100 x 60% 

 

gdzie: 
Co - wskaźnik kryterium cena brutto w PLN w pkt; 

Cmin - najniższa cena oferty brutto w PLN spośród ofert 

podlegających ocenie 

Cx - cena brutto w PLN badanej oferty 

 

 

 2) Kryterium dodatkowy roaming w UE (Dr): 

 a) przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty,  

 w których zostanie zaproponowany pakiet danych większy niż 5GB; 

b) za każdy 1 GB dodatkowego pakietu danych powyżej minimalnego zostanie przyznany 1 punkt. 

c) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje pakiet danych równy 10 GB lub więcej do wyliczenia 

wartości punktowej w tym kryterium, Zamawiający przyjmie do oceny ofert pakiet danych równy 10 

GB 

d) ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych 

punktów według poniższego wzoru: 
 
     Dr = (Drb : Drnaj) x 100p x 40% 

 

gdzie:  
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Dr – wskaźnik kryterium dodatkowy roaming w UE w punktach, 

Drb – ilość punktów przyznanych za pakiet danych w badanej ofercie, 

Drnaj – ilość punktów za pakiet danych przyznana ofercie z największym pakietem danych, spośród 

ofert podlegających ocenie;  

 

 

 

Zamawiający udzieli zamówienia: 

 

1) w zadaniu nr 1 - Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 

określonym w Ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

podane kryteria wyboru, czyli temu, który otrzyma najwyższą wartość punktową, wyliczoną wg 

poniższego wzoru: 

 

    E = C + G 

gdzie: 

E - wskaźnik oceny oferty w punktach; 

C – wskaźnik kryterium cena oferty brutto w punktach; 

Dr - wskaźnik kryterium okresu gwarancji na dostarczone telefony  

 

2) w zadaniu nr 2 - Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 

określonym w Ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

podane kryteria wyboru, czyli temu, który otrzyma najwyższą wartość punktową, wyliczoną wg 

poniższego wzoru: 

 

    E = C +Dr 

 

gdzie: 

E - wskaźnik oceny oferty w punktach; 

C – wskaźnik kryterium cena oferty brutto w punktach; 

Dr - wskaźnik kryterium dodatkowy roaming w UE w punktach  

 

3. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty w kryterium cena i współczynnik masy pojazdu 

bazowego do maksymalnej mocy netto silnika spalinowego do dwóch miejsc po przecinku w 

każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku  – poniżej 5 

końcówkę pominie, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierz spośród 

tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze Zamawiający wybierze 

ofertę z najniższą ceną.  Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób wskazany powyżej 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę.  

 

XV.  Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

XVI.  Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi 
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wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 

dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje 

niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które 

będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy). 

 

XVII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy. 

 

XVIII.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), 

zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji; 

2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony 

danych osobowych: 

adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa; 

adres e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl  

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiotowe postępowanie, nr 

ref.: WZP-1105/21/63/Ł 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 

Ustawy; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO**;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

b, c i f RODO. 

 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

mailto:iod@ksp.policja.gov.pl
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**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

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

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 

 

 

 

XIX.  Ogólne warunki umowy 

Zadanie nr 1 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej 

Wykonawcy, zwanych dalej „usługami” wraz z dostawą urządzeń komórkowych z 

wyposażeniem, zwanych dalej „urządzeniami” oraz nieaktywnych kart SIM, w zakresie 

określonym w niniejszej umowie oraz w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres trwania umowy aktualny wpis do 

rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2460 ze zm.). 

3. Wykonawca oświadcza, że usługi będą świadczone 24 godziny na dobę,  przez 7 dni w 

tygodniu oraz w zakresie, o którym mowa w ust. 1. 

4. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do : 

a) świadczenia aktualnie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii 

komórkowej oraz tych, które wprowadzone zostaną do powszechnego użytku w trakcie 

trwania umowy, dla 450 szt. aktualnie użytkowanych przez KSP numerów, w sposób zgodny z 

wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1 do umowy ; 

b) dostawy 450 szt. nieaktywnych kart SIM; 

c) przejęcia i utrzymania dotychczas użytkowanych przez KSP 450 numerów telefonicznych; 

d) całodobowego nadzoru nad funkcjonowaniem świadczonych usług w trakcie trwania 

umowy; 

e) zapewnienia dla usług o których mowa w pkt. a) w ramach abonamentu nielimitowanych: 

e1) połączeń głosowych ze wszystkimi krajowymi numerami komórkowymi  

i stacjonarnymi; 

e2) SMS-ów i MMS-ów do wszystkich krajowych sieci komórkowych; 

f) zapewnienia usługi nielimitowanego, w zakresie transmisji danych, mobilnego dostępu do 

Internetu na terenie Polski, niezależnego od liczby przetransferowanych danych i czasu 

trwania połączeń, bez ograniczenia pakietem danych (brak limitu danych) i prędkości 

transmisji (prędkość transmisji niezależna od ilości przesłanych danych); 

g) pakiet transmisji danych w roamingu w UE ……….GB; 

h) zapewnienia dostępu do sieci telefonii komórkowej na terenie całej Polski oraz za granicą w 

ramach usługi roamingu na poziomie umożliwiającym realizacje transmisji głosu i danych w 

każdych warunkach. 

i) zabezpieczenia dodatkowych nieaktywnych kart SIM-HLR w ilości zgodnie z załącznikiem nr 

1 do umowy, z pinem (-ami), pukiem (-ami), które Wykonawca dostarczy na żądanie 

Zamawiającego do jego siedziby. Karty te stanowić będą rezerwę zabezpieczają 

możliwość natychmiastowej wymiany uszkodzonych lub utraconych kart SIM; 

j) dostawy 120 szt. urządzeń spełniających parametry techniczno-funkcjonalne, określone w 

załączniku nr 2 do umowy: typ ………… / model …………… (zgodnie z opisem zawartym w 

tabeli nr 1), 

k) zapewnienie serwisu gwarancyjnego na dostarczone urządzenia i usługi. 

l) zapewnienia Zamawiającemu elektronicznego bezpiecznego dostępu do konta 

Zamawiającego w zakresie konfiguracji usług i bilingów elektronicznych na zasadach 

oferowanych przez Wykonawcę dla klientów korporacyjnych. Zamawiający wskaże osoby 
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uprawnione do dostępu oraz dokonywania zmian na koncie, które będą pełniły funkcje 

administratora systemu; 

m) zapewnienia całodobowej (w godzinach urzędowania przedstawiciela Wykonawcy w 

pełnym zakresie, a po godzinach, w zakresie blokady kart SIM i uruchomienia, bądź 

włączenia/wyłączenia podstawowych usług np. CLIP, CLIR, roaming itd.) obsługi konta 

klienta Zamawiającego wraz z wyznaczeniem osób i numerów kontaktowych (adresów e-

mailowych) do realizacji tej obsługi. 

5. Strony ustalają cenę za: 

a.  miesięczny abonament ……………. netto PLN …………. brutto PLN; 

b. za urządzenie, o którym mowa w ust. 4 lit. j) …… netto / ….. brutto PLN; 

6. W cenie abonamentu Zamawiający uwzględni usługi, o których mowa w ust. 4. 

7. Indywidualne umowy lub aneksy do umów na poszczególne, dotychczas użytkowane przez 

Zamawiającego numery telefoniczne, zawierane będą na warunkach nie gorszych dla 

Zamawiającego niż określone w niniejszej umowie. 

8. Zablokowywanie/odblokowywanie dodatkowych usług odbywa się w ramach opłaty 

abonamentowej. 

 

§ 2. 

1. Płatności w PLN za wykonywanie przedmiotu umowy zostaną dokonane na rachunek wskazany 

przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, przesłanej na adres: Wydział Teleinformatyki, Komenda Stołeczna 

Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa. 

Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT strony rozumieją fakturę która nie wymaga korekty (a w 

szczególności zawiera prawidłowe wartości dotyczące abonamentu i innych obciążeń za 

wykorzystane usługi, ilości usług, dat, numerów umowy, prawidłowości naliczanych opłat itp.). 

2. Na fakturze VAT winien być podany numer niniejszej umowy. Wykonawca może opisać fakturę 

nadanym przez siebie numerem, z zastrzeżeniem że w tej sytuacji faktura musi być opisana 

obydwoma numerami, z których jeden może być wyrażony w formie numeru konta. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe w razie nieopłacenia 

faktury VAT w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

4. Okresem rozliczeniowym w zakresie świadczonych usług, o których mowa w § 1 ust. 4) jest jeden 

miesiąc kalendarzowy (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca). 

5. Pierwsza pełna opłata za świadczenie usługi połączeń winna być naliczona od początku 

okresu bilingowego, a dla aktywacji zakupionych w trakcie okresu bilingowego, częściowa 

opłata tylko za ilość dni, aż do momentu rozpoczęcia następnego okresu bilingowego. 

6. Za datę płatności przyjmujemy termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. W przypadku przerwy w świadczeniu usług, Wykonawca obniży wartość wystawionej faktury w 

miesiącu następującym bezpośrednio po okresie rozliczeniowym, którego w/w przerwa 

dotyczyła, o 1/30 wartości abonamentu za każdy rozpoczęty dzień przerwy dla wszystkich 

usług, których przerwa dotyczyła. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z wykonywania 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do obniżenia cen, o których mowa w § 1 ust. 5 lit.a , w 

przypadku gdy w trakcie obowiązywania niniejszej urnowy, ceny w aktualnie obowiązującym u 

Wykonawcy cenniku będą niższe od cen wymienionych w § 1 ust. 5 lit.a , w terminie do  1 

miesiąca od dnia wprowadzenia obniżki cen  

10. W przypadku zmiany o 5% ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w §1 ust. 1 umowy, 

związanych z realizacja zamówienia, Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, że zmiany, o których mowa maja wpływ na koszt wykonywania usługi poprzez 

złożenie stosownych wyliczeń i dokumentów, które podlegać będą ocenie przez 

Zamawiającego. 
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11. Maksymalna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi każdorazowo w oparciu o wysokość 

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2022 r. ogłoszonym w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz jeżeli zmiany ceny materiałów lub 

kosztów, o których mowa w ust. 10, związanych z realizacja zamówienia będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i Wykonawca udowodni ten fakt 

Zamawiającemu. 

12. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w całym okresie obowiązywania 

umowy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 2 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w §1 ust. 5 lit.a umowy. 

13. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak 

i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie. 

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 9-13, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy. 

15. Zmiana cen może zostać dokonana nie częściej niż I raz w trakcie obowiązywania umowy, po 

upływie pierwszych 12 miesięcy i będzie obowiązywać od daty podpisania przez Strony aneksu 

w tym zakresie oraz będzie dotyczyć usług wykonanych po podpisaniu aneksu. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu umowy w szczególności zobowiązuje się do: 

a) świadczenia usług określonych w § 1 ust. 4 – w okresie od dnia 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.  

b) dostarczenia nieaktywnych kart SIM w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania 

umowy;  

c) dostarczenia urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 4 lit. j) w terminie do 10 dni roboczych od 

daty podpisania umowy; 

d) aktywacji planu taryfowego, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt. e)-g) na numerach telefonów 

wskazanych przez Zamawiającego – od 01.07.2021 r.,  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart SIM oraz urządzeń o których mowa  w ust. 1 

lit. b) oraz c)  do Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa. 

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone: 

a) karty SIM będą fabrycznie nowe, wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z 

przeznaczeniem oraz w ilości wskazanej w § 1 ust. 4 lit. b). 

b) urządzenia będą fabrycznie nowe, wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z 

przeznaczeniem, zgodne z parametrami techniczno-funkcjonalnymi, wskazanymi w 

załączniku nr 2  do umowy oraz w ilości wskazanej w § 1 ust. 4 lit. j) – odpowiednio do 

urządzenia, 

c) Wykonawca oświadcza, że każde dostarczone urządzenie wraz z wyposażeniem 

umieszczone będzie w oryginalnym opakowaniu producenta w sposób zabezpieczający 

jego elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

4. Czynności odbioru kart SIM oraz urządzeń dokonają ze strony Zamawiającego pracownicy 

Wydz. Teleinformatyki KSP. 

5. Strony ustalają, że odbiór dostarczonych kart SIM / urządzeń dokonany będzie w miejscu 

wskazanym w ust. 2 i odbędzie się w dwóch etapach: 

a) Etap I będzie obejmował sprawdzenie zgodności ilości dostarczonych kart SIM wskazanej w 

§ 1 ust. 4 lit. b) oraz urządzeń z ilością wskazaną w § 1 ust. 4 lit. j), który potwierdzony będzie - 

w przypadku braku uwag – protokołem ilościowym. 

b) Etap II będzie obejmował sprawdzenie dostarczonych urządzeń pod względem 

ewentualnych uszkodzeń oraz zgodności z parametrami techniczno-funkcjonalnymi 

określonymi w załączniku nr 2 do umowy, który potwierdzony będzie w przypadku braku 

uwag – protokołem odbioru jakościowego. 
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6. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze ilościowym lub jakościowym, że: 

a) dostarczone karty SIM nie odpowiadają ilości wskazanej w § 1 ust. 4 lit. b) i/lub któraś z kart 

jest uszkodzona,  

b) dostarczone urządzenia nie odpowiadają ilości wskazanej w § 1 ust. 4 lit. j),  są uszkodzone 

lub nie są zgodne z parametrami techniczno-funkcjonalnymi wskazanymi w zależności od 

modelu urządzenia w załączniku nr 2 do umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do 

wymiany lub do uzupełnienia braków w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia 

podpisania przez Strony protokołu zawierającego braki bądź inne uwagi stwierdzone 

podczas odbioru.  

7. Zamawiający uzna zrealizowanie przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa odpowiednio 

w ust. 1 lit. b) i lit. c), po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu odbioru ilościowego i 

jakościowego.  

8. Zamawiający uzna zrealizowanie przedmiotu umowy, w zakresie o którym mowa w ust. 1  

lit. d), po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu z aktywacji taryfy dla dostarczonych kart 

SIM. 

9. W przypadku, gdy aktywacja została przeprowadzona niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w terminie do 2 dni 

roboczych, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu zawierającego braki bądź inne 

uwagi stwierdzone podczas odbioru. 

10. Na podstawie protokołów, o których mowa w ust. 7 i 8, sporządzony zostanie końcowy protokół 

odbioru, który po podpisaniu przez Strony stanowić będzie podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury za realizację przedmiotu umowy w zakresie określonym  w ust. 1 lit. b) – d). 

11. Reklamacje, zgłoszenia dostarczenia nieaktywnych kart SIM-HLR, wymianę kart SIM, 

o których mowa w § 4 ust 6,  Zamawiający przekaże w formie pisemnej (dopuszczalna droga 

faksowa lub e-mailowa) na nr faksu: ………….……..  lub adres e-mail: 

…………………………………………. (zgodnie z ofertą  Wykonawcy). 

 

§ 4. 

1. Wykonawca udziela ……….. miesięcznej gwarancji/rękojmi (zgodnie z ofertą Wykonawcy) na 

dostarczone urządzenia i karty wyszczególnione w załączniku nr 2 do  umowy wraz z 

elementami wyposażenia. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony bez uwag 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 10.  

2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji/nieprawidłowości w funkcjonowaniu: 

a) karty SIM / urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie  

do 10 dni roboczych licząc od dnia przekazania pisemnej (dopuszczalna droga faksowa 

lub e-mailowa) reklamacji, złożonej przez Zamawiającego zgodnie z zapisem §  3 ust. 11; 

b) którejkolwiek z usług, o których mowa w § 1 ust. 4 lit. a), Wykonawca zobowiązuje się do 

ich usunięcia w terminie do 1 dnia, licząc od dnia przekazania pisemnej (dopuszczalna 

droga faksowa lub e-mailowa) reklamacji, złożonej przez Zamawiającego zgodnie z 

zapisem  § 3 ust. 11. 

3. Po drugiej naprawie tego samego urządzenia, jeżeli nadal wykazuje ono wady, Wykonawca 

wymieni zareklamowane urządzenie na nowe, o parametrach techniczno-funkcjonalnych nie 

gorszych niż wskazane w załączniku nr 2 do umowy, wolne od wad w terminie 14 dni 

roboczych licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego trzeciej reklamacji. Zamawiający 

uzna wykonanie reklamacji po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu odbioru. Zapis ust.1 

stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku konieczności wykonania naprawy urządzenia, Wykonawca odbierze urządzenie 

od Zamawiającego oraz zwróci go po naprawie na własny koszt.  

5. Określenie przez Wykonawcę rodzaju uszkodzenia skierowanego do naprawy urządzenia nie 

będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego. 

6. Na wniosek Zamawiającego złożony na nr faksu lub adres e-mail wskazany w § 3 ust. 11,  w 

terminie ustalonym między Stronami, Wykonawca zobowiązuje się do jednej w ciągu trwania 

umowy nieodpłatnej wymiany aktualnie użytkowanych kart SIM na karty SIM nowszej 
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generacji, będące w dyspozycji Wykonawcy. Wymiana następować będzie partiami wg 

wniosku Zamawiającego. 

7. Stosowanie praw wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza stosowania uprawnień 

Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady. 

 

§ 5. 

(stosuje się jeżeli wykonawca wskaże w ofercie, że wykona przedmiot zamówienia przy użyciu Podwykonawcy)  

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy (nazwa 

Podwykonawcy/podwykonawców wskazanych w ofercie) ….……………………który 

wykonywać będzie część zamówienia obejmującą…………………….(zgodnie z ofertą 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za  jakość i terminowość usług realizowanych 

przez Podwykonawców. 

2. Wykonawca jest  odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców jak za 

działania i  zaniechania  własne.   

3. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy 

zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy. 

Wprowadzenie takiej zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy. 

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany 

jest wraz  z wnioskiem przedstawić umowę regulującą współpracę z Podwykonawcą. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do 

każdej wystawionej faktury dokument potwierdzający dokonanie zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy  za zrealizowaną część przedmiotu umowy w zakresie, o którym 

mowa w ust.1. 

6. W przypadku braku dokumentu zapłaty, o którym mowa w ust. 5,  Zamawiający uzna dzień 

dostarczenia brakującego dokumentu przez Wykonawcę za termin otrzymania faktury. 

7. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi 

Podwykonawcami. 

 

§ 6. 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

osób realizujących całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonych usług w trakcie 

trwania umowy  

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności wskazane w ust 1. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

4) innych dokumentów  

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust. 2 dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności wymienione w ust 1.  

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 
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§ 7. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia następujących kar: 

a) 10 000,00 brutto w  PLN w przypadku, gdy Zamawiający wypowie lub odstąpi od 

umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;  

b) 10 000,00 brutto w PLN w przypadku rozwiązania (wypowiedzenia umowy lub 

odstąpienia) przez Wykonawcę umowy na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nie 

leżących po stronie Zamawiającego; 

c) 50 PLN brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji zobowiązań wymienionych w § 3 ust. 1 

lit. b) - d).  

d) 50 PLN brutto w przypadku nie usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu kart SIM w 

terminie wskazanym w  § 4 ust. 2 lit. a)  – za każdy dzień zwłoki. 

e) 50 PLN brutto w przypadku nie usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

urządzenia w terminie wskazanym w  § 4 ust. 2 lit. a) lub § 4 ust. 3 – za każdy dzień 

zwłoki,  

f) 50 PLN brutto w przypadku nie usunięcia nieprawidłowości w świadczeniu którejkolwiek z 

usług w terminie określonym w § 4 ust. 2 lit. b) – za każdy dzień zwłoki. 

g) 50 PLN brutto w przypadku, gdy na żądanie Zamawiającego Wykonawca nie będzie 

mógł wykazać, że osoby o których mowa w § 6  biorące bezpośredni udział w 

wykonaniu umowy ze strony Wykonawcy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu kodeksu pracy. 

h) 50 PLN brutto za każdy dzień zwłoki w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia 

2. Zapłata którejkolwiek z kar wskazanych w ust. 1 lit. c) – h) nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku realizacji umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wartość kar, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar z wynagrodzenia (z faktur) 

wystawianych przez Wykonawcę bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do 

ich zapłaty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wysokości i powodach naliczenia 

kary. 

6. Kary mogą zostać naliczone odrębnie z każdego tytułu. 

7. Maksymalna wysokość kary z tytułu jednego zdarzenia nie przekroczy kwoty 10 000 zł brutto. 

 

§ 8. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z jednoczesnym 

naliczeniem kary przewidzianej w § 7 ust. 1 lit. a) w przypadku: 

a) niedostarczenia przez Wykonawcę wszystkich kart SIM w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 

lit. b); zapisów  § 7 ust. 1 lit. c) nie stosuje się, 

b) niedokonania aktywacji wszystkich kart SIM w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 lit. d); 

zapisów § 7 ust. 1 lit. c) nie stosuje się; 

c) trzykrotnego przekroczenia któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 4 ust. 2, 

zapisów § 7 ust. 1 lit d) - f) nie stosuje się, w terminie 30 dni licząc od zaistnienia 

którejkolwiek z niżej  wymienionych przesłanek. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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3. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem 

okoliczności uzasadniających tę czynność. 

4. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie 

powoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji. 

5. Strony dopuszczają zmianę cen wskazanych w § 1 ust. 5  w przypadku:  

a) zaproponowania przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania umowy upustów lub rabatów, 

b) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

c)zmiany 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, 

d)zmiany 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 udowodni ten fakt Zamawiającemu. Zmiana cen będzie obowiązywać od dnia 

podpisania przez Strony aneksu do umowy w tym zakresie. 

6. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji, w których 

posiadanie wszedł w trakcie wykonywania umowy lub w związku z wykonywaniem umowy oraz 

do niewykorzystywania ich do innych celów, niż wykonywanie czynności wynikających z 

niniejszej umowy. 

8. Osoba odpowiedzialna za realizację Umowy  

a. ze strony Zamawiającego jest:  

………………. tel. …………….. / e-mail: ………………….  lub osoba ja zastępująca. 

b. ze strony Wykonawcy jest:  

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

9. Za zachowanie formy pisemnej strony przyjmują wysłanie wiadomości e-mail na adres: 

Zamawiającego: ………………………………………. 

Wykonawcy : …………………………………………… 

10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w zakresie świadczenia usług 

telekomunikacyjnych w terminie wskazanym w piśmie dotyczącym wypowiedzenia w sytuacji 

ograniczenia lub cofnięcia środków przyznanych w budżecie na 2021-2023 r. przez dysponenta 1 

lub 2 stopnia. 

12. W sytuacji opisanej w ust. 10 lub 11, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy i nie będzie miał względem Zamawiającego 

żadnych roszczeń.  

 

§ 9. 

1. Kwestie sporne wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa telekomunikacyjnego oraz zapisy Regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych, stanowiącego załącznik nr 2  do niniejszej umowy. 

3. Postanowienia niniejszej umowy mają pierwszeństwo przed zapisami określonymi w Regulaminie 

świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w indywidualnych umowach o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych, chyba że postanowienie zawarte w ww. dokumentach będą korzystniejsze 

dla Zamawiającego. 

4. Ilekroć w niniejszej umowie użyto sformułowania dni robocze, rozumie się przez to dni od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z właściwymi 

przepisami, w godzinach 8 00 – 16 00 

 

mailto:kazimierz.kotas@ksp.policja.gov.pl
mailto:mariusz.sztanc@t-mobile.pl
mailto:mariusz.sztanc@t-mobile.pl
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§ 10. 

Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy licząc od dnia 01.07.2021 r.  

 

§ 11. 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy wypełnił obowiązki 

informacyjne  przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych  (RODO), wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe  bezpośrednio 

lub pośrednio Wykonawca  pozyskał  w celu wpisania jej  do treści umowy jako dane osoby 

reprezentującej Wykonawcę  lub działającej w jego imieniu  przy realizowaniu umowy. 

Wykonawca  zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania  do działania przy 

wykonywaniu niniejszej umowy osób innych niż wymienione  w jej treści, najpóźniej wraz z 

przekazaniem Zamawiającemu  danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki 

informacyjne  w trybie art. 13 lub art. 14 RODO i treści  załącznika  nr 4 do umowy. 

2. Zamawiający  oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe  w celu określonym w umowie 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.c. RODO oraz oświadcza, że zobowiązuje się do  przetwarzania 

danych osobowych  przekazanych mu przez Wykonawcę  zgodnie z rozporządzenia   

Parlamentu  Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

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

ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 4.05. 2016,s 1) i innymi przepisami prawa  powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki 

bezpieczeństwa spełniające wymogi w/w  przepisów prawa.  

3. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

4. Wykonawca udostępnia i powierza  Zamawiającemu, w trybie art. 28 rozporządzenia   

Parlamentu  Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

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

ochronie danych) dane osobowe  do przetwarzania  na zasadach i w celu określonym w 

niniejszej umowie. 

5. Zamawiający będzie przetwarzał, powierzone mu dane  osobowe, w  tym  dane osobowe 

pracowników Wykonawcy  i innych osób  wyłącznie w celu   realizacji  niniejszej umowy, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit b,c RODO. 

6. Zamawiający  oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady 

klasyfikacji oraz okres przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji, 

stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia  15 maja 

2020r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji). 

7. Zamawiający oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy wypełnił obowiązki 

informacyjne  przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych  (RODO), wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe  bezpośrednio 

lub pośrednio Zamawiający pozyskał  w celu wpisania jej  do treści umowy jako dane osoby 

reprezentującej  Zamawiającego lub działającej w jego imieniu  przy realizowaniu umowy. 

Zamawiający  zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania  do działania przy 

wykonywaniu niniejszej umowy osób innych niż wymienione  w jej treści, najpóźniej wraz z 

przekazaniem  Wykonawcy  danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki 

informacyjne  w trybie art. 13 lub art. 14 RODO i treści  załącznika wskazanego w ust .3. 

8. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe  w celu określonym w umowie  

oraz oświadcza, że zobowiązuje się do  przetwarzania danych osobowych  przekazanych mu 

przez Zamawiającego  zgodnie z rozporządzenia   Parlamentu  Europejskiego Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 

4.05. 2016, s 1) i innymi przepisami prawa  powszechnie obowiązującego, które chronią prawa 

osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi w/w  

przepisów prawa.  

9. Zamawiający udostępnia i powierza  Wykonawcy, w trybie art. 28 rozporządzenia   Parlamentu  

Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)   

dane osobowe  do przetwarzania  na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

10. Wykonawca  będzie przetwarzał, powierzone mu dane  osobowe, w  tym  dane osobowe 

pracowników/ funkcjonariuszy  Zamawiającego  i innych osób  wyłącznie w celu   realizacji  

niniejszej umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania, nie dłużej niż wskazany w przepisach o archiwizacji.  

 

 

§ 12. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki do umowy: 

 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu umowy; 

Załącznik nr 2 – Parametry techniczno – funkcjonalne urządzenia  

Załącznik nr 3 - Regulamin świadczenie usług telekomunikacyjnych 

Załącznik nr 4 – oferta Wykonawcy 

 

 

Zadanie nr 2 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej 

Wykonawcy, zwanych dalej „usługami” wraz z dostawą nieaktywnych kart SIM, w zakresie 

określonym w niniejszej umowie oraz w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres trwania umowy aktualny wpis do 

rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne Dz. U. z 2019 poz. 2460 ze zm.). 

3. Wykonawca oświadcza, że usługi będą świadczone 24 godziny na dobę,  przez 7 dni w 

tygodniu oraz w zakresie, o którym mowa w ust. 1. 

4. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do : 

a) świadczenia aktualnie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie mobilnego 

dostępu do Internetu oraz tych, które wprowadzone zostaną do powszechnego użytku w 

trakcie trwania umowy, dla 115 szt. nowych kart SIM, w sposób zgodny z wymaganiami 

opisanymi w załączniku nr 1 do umowy; 

b) dostawy 115 szt. nieaktywnych kart SIM; 

c) całodobowego nadzoru nad funkcjonowaniem świadczonych usług w trakcie trwania 

umowy; 

d) zapewnienia w ramach abonamentu nielimitowanego, w zakresie transmisji danych, 

mobilnego dostępu do Internetu na terenie Polski, niezależnego od liczby 

przetransferowanych danych i czasu trwania połączeń, bez ograniczenia pakietem danych 

(brak limitu danych) i prędkości transmisji (prędkość transmisji niezależna od ilości przesłanych 

danych); 

e) zapewnienia dostępu do sieci telefonii komórkowej na terenie całej Polski oraz za granicą w 

ramach usługi roamingu na poziomie umożliwiającym realizacje transmisji danych w każdych 

warunkach. 

f) pakiet transmisji danych w roamingu w UE ……….GB; 

g) zabezpieczenia dodatkowych nieaktywnych kart SIM-HLR w ilości zgodnie z załącznikiem nr 

1 do umowy, z pinem (-ami), pukiem (-ami), które Wykonawca dostarczy na żądanie 
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Zamawiającego do jego siedziby. Karty te stanowić będą rezerwę zabezpieczają możliwość 

natychmiastowej wymiany uszkodzonych lub utraconych kart SIM; 

h) zapewnienia Zamawiającemu elektronicznego bezpiecznego dostępu do konta 

Zamawiającego w zakresie konfiguracji usług i bilingów elektronicznych na zasadach 

oferowanych przez Wykonawcę dla klientów korporacyjnych. Zamawiający wskaże osoby 

uprawnione do dostępu oraz dokonywania zmian na koncie, które będą pełniły funkcje 

administratora systemu; 

i) zapewnienia całodobowej (w godzinach urzędowania przedstawiciela Wykonawcy w 

pełnym zakresie, a po godzinach, w zakresie blokady kart SIM i uruchomienia, bądź 

włączenia/wyłączenia podstawowych usług np. CLIP, CLIR, roaming itd.) obsługi konta 

klienta Zamawiającego wraz z wyznaczeniem osób i numerów kontaktowych (adresów e-

mailowych) do realizacji tej obsługi. 

5. Strony ustalają cenę za miesięczny abonament ……………. netto PLN …………. brutto PLN; 

6. W cenie abonamentu Zamawiający uwzględni usługi, o których mowa w ust. 4. 

7. Indywidualne umowy lub aneksy do umów na poszczególne, dotychczas użytkowane przez 

Zamawiającego numery telefoniczne, zawierane będą na warunkach nie gorszych dla 

Zamawiającego niż określone w niniejszej umowie. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia dodatkowych kart SIM-HLR, które 

dostarczy na żądanie Zamawiającego do jego siedziby. Karty te stanowić będą rezerwę 

zabezpieczającą możliwość natychmiastowej wymiany uszkodzonej lub utraconej karty SIM.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo na dowolnym etapie wykonywania umowy do 

zablokowania dodatkowych usług wyszczególnionych Rozdz. II  pkt. 1.2. załącznika nr 1 do 

umowy, na wybranych lub wszystkich kartach SIM.  

10. Zablokowywanie/odblokowywanie dodatkowych usług odbywa się w ramach opłaty 

abonamentowej. 

11. Wykonawca zapewni Zamawiającemu elektroniczny bezpieczny dostęp do konta 

Zamawiającego w zakresie konfiguracji usług i bilingów elektronicznych na zasadach 

oferowanych przez Wykonawcę dla klientów korporacyjnych. Zamawiający wskaże osoby 

uprawnione do dostępu oraz dokonywania zmian na koncie , które będą pełnił funkcje 

administratora systemu. 

 

§ 2. 

1. Płatności w PLN za wykonywanie przedmiotu umowy zostaną dokonane na rachunek wskazany 

przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, przesłanej na adres: Wydział Teleinformatyki, Komenda Stołeczna Policji, 

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa. 

Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT strony rozumieją fakturę która nie wymaga korekty  

(a w szczególności zawiera prawidłowe wartości dotyczące abonamentu i innych obciążeń za 

wykorzystane usługi, ilości usług, dat, numerów umowy, prawidłowości naliczanych opłat itp.). 

2. Na fakturze VAT winien być podany numer niniejszej umowy. Wykonawca może opisać fakturę 

nadanym przez siebie numerem, z zastrzeżeniem że w tej sytuacji faktura musi być opisana 

obydwoma numerami, z których jeden może być wyrażony w formie numeru konta. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe w razie nieopłacenia 

faktury VAT w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

4. Okresem rozliczeniowym w zakresie świadczonych usług, o których mowa w § 1 ust. 4 jest jeden 

miesiąc kalendarzowy (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca). 

5. Pierwsza pełna opłata za świadczenie usługi połączeń winna być naliczona od początku 

okresu bilingowego, a dla aktywacji zakupionych w trakcie okresu bilingowego, częściowa opłata 

tylko za ilość dni, aż do momentu rozpoczęcia następnego okresu bilingowego. 

6. W przypadku przerwy w świadczeniu usług, Wykonawca obniży wartość wystawionej faktury w 

miesiącu następującym bezpośrednio po okresie rozliczeniowym, którego w/w przerwa dotyczyła, 
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o 1/30 wartości abonamentu za każdy rozpoczęty dzień przerwy dla wszystkich usług, których 

przerwa dotyczyła. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z wykonywania 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do obniżenia cen, o których mowa w § 1 ust. 5, w przypadku gdy 

w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, ceny w aktualnie obowiązującym u Wykonawcy 

cenniku będą niższe od cen wymienionych w § 1 ust. 5, w terminie do I miesiąca od dnia 

wprowadzenia obniżki cen  

9. W przypadku zmiany o 5% ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w §1 ust. 1 umowy, 

związanych z realizacja zamówienia, Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, że zmiany, o których mowa maja wpływ na koszt wykonywania usługi poprzez 

złożenie stosownych wyliczeń i dokumentów, które podlegać będą ocenie przez Zamawiającego. 

10. Maksymalna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi każdorazowo w oparciu o wysokość 

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2022 r. ogłoszonym w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz jeżeli zmiany ceny materiałów lub 

kosztów, o których mowa w ust. 10, związanych z realizacja zamówienia będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i Wykonawca udowodni ten fakt 

Zamawiającemu. 

11. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w całym okresie obowiązywania 

umowy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w §1 ust. 5  umowy. 

12. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak 

i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie. 

13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 9-13, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy. 

14. Zmiana cen może zostać dokonana nie częściej niż I raz w trakcie obowiązywania umowy, po 

upływie pierwszych 12 miesięcy i będzie obowiązywać od daty podpisania przez Strony aneksu w 

tym zakresie oraz będzie dotyczyć usług wykonanych po podpisaniu aneksu. 

 

 

§ 3. 

1. Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu umowy w szczególności zobowiązuje się do: 

a) świadczenia usług określonych w § 1 ust. 4 – w okresie od dnia 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r. 

b) dostarczenia nieaktywnych kart SIM w ilości 115 sztuk, w terminie do 3 dni roboczych od daty 

podpisania umowy; 

c) aktywacji planu taryfowego, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt. d) od dnia 01.07.2021 r. 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart SIM  których mowa  w ust. 1 lit. b)   do 

Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa. 

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone karty SIM będą fabrycznie nowe, wolne od wad 

uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem oraz w ilości wskazanej w § 1 ust. 4 lit. b). 

3. Czynności odbioru kart SIM oraz urządzeń dokonają ze strony Zamawiającego pracownicy 

Wydz. Teleinformatyki KSP. 

4. Strony ustalają, że odbiór dostarczonych kart SIM  dokonany będzie w miejscu wskazanym w ust. 

2 i będzie obejmował sprawdzenie zgodności ilości dostarczonych kart SIM wskazanej w § 1 ust. 4 

lit. b), który potwierdzony będzie - w przypadku braku uwag – protokołem ilościowym. 

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze ilościowym, że dostarczone karty SIM nie odpowiadają 

ilości wskazanej w § 1 ust. 4 lit. b) i/lub któraś z kart jest uszkodzona, Wykonawca zobowiązany 
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będzie do wymiany lub do uzupełnienia braków w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia 

podpisania przez Strony protokołu zawierającego braki bądź inne uwagi stwierdzone podczas 

odbioru.  

6. Zamawiający uzna zrealizowanie przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa odpowiednio 

w ust. 1 lit. b), po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu odbioru ilościowego. 

7. Zamawiający uzna zrealizowanie przedmiotu umowy, w zakresie o którym mowa w ust. 1 lit. c), 

po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu z aktywacji taryfy dla dostarczonych kart SIM. 

8. W przypadku, gdy aktywacja została przeprowadzona niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w terminie  

do 2 dni roboczych, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu zawierającego braki bądź 

inne uwagi stwierdzone podczas odbioru. 

9. Na podstawie protokołów, o których mowa w ust. 7 i 8, sporządzony zostanie końcowy protokół 

odbioru, który po podpisaniu przez Strony stanowić będzie podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury za realizację przedmiotu umowy w zakresie określonym  w ust. 1  

lit. a) – c). 

10. Reklamacje, zgłoszenia dostarczenia nieaktywnych kart SIM-HLR ,wymianę kart SIM, o których 

mowa w § 4 ust 3,  Zamawiający przekaże w formie pisemnej (dopuszczalna droga faksowa lub e-

mailowa) na nr faksu: ………….……..  lub adres e-mail: …………………………………………. (zgodnie z 

ofertą  Wykonawcy). 

 

§ 4. 

1. Wykonawca udziela ……….. miesięcznej gwarancji/rękojmi (zgodnie z ofertą Wykonawcy) na 

oferowany przedmiot umowy wraz z elementami wyposażenia. Okres gwarancji biegnie od 

dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 9.  

2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji/nieprawidłowości w funkcjonowaniu w 

świadczeniu usług:  

a) karty SIM, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 5 dni roboczych 

licząc od dnia przekazania pisemnej (dopuszczalna droga faksowa lub e-mailowa) 

reklamacji, złożonej przez Zamawiającego zgodnie z zapisem §  3 ust. 10; 

b) którejkolwiek z usług, o których mowa w § 1 ust. 4 lit. a), Wykonawca zobowiązuje się do 

ich usunięcia w terminie do 1 dnia, licząc od dnia przekazania pisemnej (dopuszczalna 

droga faksowa lub e-mailowa) reklamacji, złożonej przez Zamawiającego zgodnie z 

zapisem  § 3 ust. 10. 

3. Na wniosek Zamawiającego złożony na nr faksu lub adres e-mail wskazany w § 3 ust. 10,  w 

terminie ustalonym między Stronami, Wykonawca zobowiązuje się do jednej w ciągu trwania 

umowy nieodpłatnej wymiany aktualnie użytkowanych kart SIM na karty SIM nowszej 

generacji, będące w dyspozycji Wykonawcy. Wymiana następować będzie partiami wg 

wniosku Zamawiającego. 

4. Stosowanie praw wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza stosowania uprawnień 

Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady. 

 

§ 5. 
(stosuje się jeżeli wykonawca wskaże w ofercie, że wykona przedmiot zamówienia przy użyciu Podwykonawcy)  

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy (nazwa 

Podwykonawcy/podwykonawców wskazanych w ofercie) ….…………………… który 

wykonywać będzie część zamówienia obejmującą…………………….(zgodnie z ofertą 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość usług realizowanych 

przez Podwykonawców. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców jak za 

działania i zaniechania  własne.   

3. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy 

zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy. 

Wprowadzenie takiej zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy. 
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4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany 

jest wraz z wnioskiem przedstawić umowę regulującą współpracę z Podwykonawcą. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do 

każdej wystawionej faktury dokument potwierdzający dokonanie zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy  za zrealizowaną część przedmiotu umowy w zakresie, o którym 

mowa w ust.1. 

6. W przypadku braku dokumentu zapłaty, o którym mowa w ust. 5,  Zamawiający uzna dzień 

dostarczenia brakującego dokumentu przez Wykonawcę za termin otrzymania faktury. 

7. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi 

Podwykonawcami. 

 

§ 6. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

osób realizujących całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonych usług w trakcie 

trwania umowy. 

2.  W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności wskazane w ust 1. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

4) innych dokumentów  

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust. 2 dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności wymienione w ust 1.  

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 7. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia następujących kar: 

a) 10 000,00 brutto w  PLN w przypadku, gdy Zamawiający wypowie lub odstąpi od umowy z 

powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;  

b) 10 000,00 brutto w PLN w przypadku rozwiązania (wypowiedzenia umowy lub odstąpienia) 

przez Wykonawcę umowy na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego; 

c) 50 PLN brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji zobowiązań wymienionych w § 3 ust. 1 lit. b) 

- c).  

d) 50 PLN brutto w przypadku nie usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu kart SIM w 

terminie wskazanym w  § 4 ust. 2 lit. a)  – za każdy dzień zwłoki. 

e) 50 PLN brutto w przypadku nie usunięcia nieprawidłowości w świadczeniu którejkolwiek z 

usług w terminie określonym w § 4 ust. 2 lit. b) – za każdy dzień zwłoki. 

f) 50 PLN brutto w przypadku, gdy na żądanie Zamawiającego Wykonawca nie będzie mógł 

wykazać, że osoby o których mowa w § 6  biorące bezpośredni udział w wykonaniu umowy ze 

strony Wykonawcy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy. 
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g) 50 PLN brutto za każdy dzień zwłoki w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia 

 

2. Zapłata którejkolwiek z kar wskazanych w ust. 1 lit. c) – f) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

realizacji umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wartość kar, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z 

powodu działania tzw. siły wyższej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar z wynagrodzenia (z faktur) 

wystawianych przez Wykonawcę bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich 

zapłaty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wysokości i powodach naliczenia kary. 

6. Kary mogą zostać naliczone odrębnie z każdego tytułu. 

7. Wysokość kary z tytułu jednego zdarzenia nie przekroczy kwoty 10 000 zł brutto 

 

 

§ 8. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z naliczeniem kary 

przewidzianej w § 7 ust. 1 lit. a w terminie 30 dni licząc od zaistnienia którejkolwiek z niżej  

wymienionych przesłanek,  w przypadku: 

a) nie dokonania aktywacji wszystkich kart SIM w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 lit. c).; 

zapisów § 7 ust. 1 lit. c) nie stosuje się; 

b) trzykrotnego przekroczenia któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 4 ust. 2 , 

zapisów § 7 ust. 1 lit d) - f) nie stosuje się. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze 

wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność. 

4. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie 

powoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji. 

5. Strony dopuszczają zmianę cen wskazanych w § 1 ust. 5 w przypadku:  

1) zaproponowania przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania umowy upustów lub 

rabatów, 

2) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

3) zmiany 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, 

4) zmiany 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 udowodni ten fakt Zamawiającemu. Zmiana cen będzie obowiązywać od 

dnia podpisania przez Strony aneksu do umowy w tym zakresie. 

6. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji, w których 

posiadanie wszedł w trakcie wykonywania umowy lub w związku z wykonywaniem umowy 

oraz do niewykorzystywania ich do innych celów, niż wykonywanie czynności wynikających z 

niniejszej umowy. 

8. Osoba odpowiedzialna za realizację Umowy  

a. ze strony Zamawiającego jest:  
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………………. tel. …………….. / e-mail: ………………….  lub osoba ja zastępująca. 

b. ze strony Wykonawcy jest:  

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

9. Za zachowanie formy pisemnej strony przyjmują wysłanie wiadomości e-mail na adres: 

Zamawiającego: ………………………………………. 

Wykonawcy : …………………………………………… 

10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w zakresie świadczenia usług 

telekomunikacyjnych w terminie wskazanym w piśmie dotyczącym wypowiedzenia w sytuacji 

ograniczenia lub cofnięcia środków przyznanych w budżecie na 2021-2023 r. przez dysponenta 

1 lub 2 stopnia. 

12. W sytuacji opisanej w ust. 10 lub 11, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy i nie będzie miał względem Zamawiającego 

żadnych roszczeń.  

§ 9. 

1. Kwestie sporne wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa telekomunikacyjnego oraz zapisy Regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych, stanowiącego załącznik nr 2  do niniejszej umowy. 

3. Postanowienia niniejszej umowy mają pierwszeństwo przed zapisami określonymi w Regulaminie 

świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w indywidualnych umowach o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych, chyba że postanowienie zawarte w ww. dokumentach będą korzystniejsze 

dla Zamawiającego. 

4. Ilekroć w niniejszej umowie użyto sformułowania dni robocze, rozumie się przez to dni od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z właściwymi 

przepisami, w godzinach 8 00 – 16 00 

 

§ 10. 

Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy licząc od dnia 01.07.2021 r.  

 

§ 11. 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy wypełnił obowiązki 

informacyjne  przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych  (RODO), wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe  bezpośrednio 

lub pośrednio Wykonawca  pozyskał  w celu wpisania jej  do treści umowy jako dane osoby 

reprezentującej Wykonawcę  lub działającej w jego imieniu  przy realizowaniu umowy. 

Wykonawca  zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania  do działania przy 

wykonywaniu niniejszej umowy osób innych niż wymienione  w jej treści, najpóźniej wraz z 

przekazaniem Zamawiającemu  danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki 

informacyjne  w trybie art. 13 lub art. 14 RODO i treści  załącznika  nr 4 do umowy. 

2. Zamawiający  oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe  w celu określonym w umowie 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.c. RODO oraz oświadcza, że zobowiązuje się do  przetwarzania 

danych osobowych  przekazanych mu przez Wykonawcę  zgodnie z rozporządzenia   

Parlamentu  Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

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

ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 4.05. 2016,s 1) i innymi przepisami prawa  powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki 

mailto:kazimierz.kotas@ksp.policja.gov.pl
mailto:mariusz.sztanc@t-mobile.pl
mailto:mariusz.sztanc@t-mobile.pl
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bezpieczeństwa spełniające wymogi w/w  przepisów prawa.  

3. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

4. Wykonawca udostępnia i powierza  Zamawiającemu, w trybie art. 28 rozporządzenia   

Parlamentu  Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

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

ochronie danych) dane osobowe  do przetwarzania  na zasadach i w celu określonym w 

niniejszej umowie. 

5. Zamawiający będzie przetwarzał, powierzone mu dane  osobowe, w  tym  dane osobowe 

pracowników Wykonawcy  i innych osób  wyłącznie w celu   realizacji  niniejszej umowy, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit b,c RODO. 

6. Zamawiający  oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady 

klasyfikacji oraz okres przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji, 

stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia  15 maja 

2020r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji). 

7. Zamawiający oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy wypełnił obowiązki 

informacyjne  przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych  (RODO), wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe  bezpośrednio 

lub pośrednio Zamawiający pozyskał  w celu wpisania jej  do treści umowy jako dane osoby 

reprezentującej  Zamawiającego lub działającej w jego imieniu  przy realizowaniu umowy. 

Zamawiający  zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania  do działania przy 

wykonywaniu niniejszej umowy osób innych niż wymienione  w jej treści, najpóźniej wraz z 

przekazaniem  Wykonawcy  danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki 

informacyjne  w trybie art. 13 lub art. 14 RODO i treści  załącznika wskazanego w ust .3. 

8. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe  w celu określonym w umowie  

oraz oświadcza, że zobowiązuje się do  przetwarzania danych osobowych  przekazanych mu 

przez Zamawiającego  zgodnie z rozporządzenia   Parlamentu  Europejskiego Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 

4.05. 2016, s 1) i innymi przepisami prawa  powszechnie obowiązującego, które chronią prawa 

osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi w/w  

przepisów prawa.  

9. Zamawiający udostępnia i powierza  Wykonawcy, w trybie art. 28 rozporządzenia   Parlamentu  

Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

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

dane osobowe  do przetwarzania  na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

10. Wykonawca  będzie przetwarzał, powierzone mu dane  osobowe, w  tym  dane osobowe 

pracowników/ funkcjonariuszy  Zamawiającego  i innych osób  wyłącznie w celu   realizacji  

niniejszej umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania, nie dłużej niż wskazany w przepisach o archiwizacji.  

 

§ 12. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki do umowy: 

 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu umowy; 

Załącznik nr 2 - Regulamin świadczenie usług telekomunikacyjnych 

Załącznik nr 3- oferta Wykonawcy 
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Wzór-Załącznik nr 1 A do SWZ 

OFERTA WYKONAWCY 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  __________________________________________________________________1) 

 

Adres:  _____________________________________________________________________________________1) 

 

Nr telefonu:  ________________________________________________________________________________1) 

 

Adres e-mail: _______________________________________________________________________________1) 

 

Nr KRS/ REGON/NIP:  ________________________________________________________________________1) 

 

Przystępując do postepowania na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” WZP-1105/21/63/Ł w 

zadaniu nr 1 - Świadczenie usług telefonii komórkowej w zakresie telefonii komórkowej dla 450 

sztuk kart SIM wraz z dostawą urządzeń komórkowych” 

 

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w SIWZ: 

 

L.p. 
 

Abonament  

Ilość 

abonamentów w 

okresie 24 

miesięcy  

Cena 

jednostkowa 

miesięcznego 

abonamentu 

netto2) 

Stawka 

podatku 

VAT w % 

 

Wartość brutto w PLN 

(kol. 3x4+5)2) 

1 2 3 4 5 6 

1. Cena miesięcznego 

abonamentu oferowanego 

planu taryfowego 

10 800 ..................PLN .......... .....................PLN 

Urządzenia  

L.p. 
Oferowane urządzenie  

komórkowe  

Ilość urządzeń w 

szt. 

Cena 

jednostkowa netto 

w PLN za 1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT w % 

Wartość brutto w PLN 

(kol. 3x4+5) 

2. 

Cena urządzenia 

spełniającego parametry 

techniczno-funkcjonalne 

opisane w załączniku nr 5 

Opis przedmiotu 

zamówienia 

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

.......................................* 

Producent/typ/model 

120 ..................PLN .......... .....................PLN 

Cena oferty brutto w PLN (suma wartości w kol. 6, poz. 1-2) .....................PLN 

 

 

 

II. Oświadczamy że na dostarczone karty i urządzenia udzielamy gwarancji i rękojmi na okres 

....................6)(min. 24 miesięcy). 
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III. Oświadczamy, że: 

1. Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w 

opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ oraz opisanym w Rozdz. XIX 

SWZ; 

2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje 

po stronie Wykonawcy/Zamawiającego3) 

3. Jesteśmy5) 

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem; 

󠄀 małym przedsiębiorstwem; 

󠄀 średnim przedsiębiorstwem; 

󠄀 prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą.   

4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania 

oferty. 

5. Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas  90 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

8. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej 

z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy. 

 

IV. Informujemy, że: 

1. Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy4) 

……………………………………………………………………1) (należy podać nazwę lub firmę Podwykonawcy 

oraz jego siedzibę) który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ……………….….……, 

……..........................................................................................................................................................1) 
(należy podać zakres części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy). 
 

   zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr …………………………1) . 

2. Reklamacje, zgłoszenia dostarczenia nieaktywnych kart SIM-HLR ,wymianę kart SIM należy     

zgłaszać na nr fax: ............................................. e-mail: ..................................................................1) 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy   jest: 

...................................................... tel: .............................................. e-mail: .............................................1) 

 

 
Uwaga: 
1) - należy wpisać, 
2) -  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
3) -  należy niepotrzebne skreślić: 

- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie 

Wykonawcy, 

- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że oferowany pojazd nie posiada opcji 

wyposażenia, 

- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, że nie jest on ani małym ani średnim 

przedsiębiorcą, 
4) - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt IV ppkt 1, Zamawiający 

uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom 
5) właściwe należy zaznaczyć 

6) – należy wpisać - w przypadku nie wypełnienia okresu rękojmi lub gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca 

zaoferował minimalny okres rękojmi lub gwarancji podany w nawiasie 

 

 

V. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2). 
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1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

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

danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).  

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 

 

 

 

 

 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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Wzór-Załącznik nr 1B do SWZ 

OFERTA WYKONAWCY 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  __________________________________________________________________1) 

 

Adres:  _____________________________________________________________________________________1) 

 

Nr telefonu:  ________________________________________________________________________________1) 

 

Adres e-mail: _______________________________________________________________________________1) 

 

Nr KRS/ REGON/NIP:  ________________________________________________________________________1) 

 

Przystępując do postepowania na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” WZP-1105/21/63/Ł 

w zadaniu nr 2 - Świadczenie usług telefonii komórkowej w zakresie mobilnego Internetu w sieci 

komórkowej Wykonawcy dla 115 kart SIM 

 

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w SWZ: 

 

L.p. 
 

Abonament  

Ilość 

abonamentów 

w okresie 24 

miesięcy 

Cena 

jednostkowa 

miesięcznego 

abonamentu netto 

Stawka 

podatku 

VAT w % 

 

Cena oferty brutto  

w PLN (kol. 3x4+5)** 

1 2 3 4 5 6 

1. Cena miesięcznego 

abonamentu oferowanego 

planu taryfowego  

2760 ..................PLN** ..........* .....................PLN** 

 

 

II. Oświadczamy że: 

1) oferowany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji i rękojmi na okres .......(min. 24)1) 

2) oferujemy pakiet danych w roamingu w UE ....... GB (min. 5GB)1) 

 

III. Oświadczamy, że: 

1. Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w 

opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ oraz opisanym w Rozdz. 

XIX SWZ; 

2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku 

powstaje po stronie Wykonawcy/Zamawiającego3) 

3. Jesteśmy5) 

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem; 

󠄀 małym przedsiębiorstwem; 

󠄀 średnim przedsiębiorstwem; 

󠄀 prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą.   

4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania 

oferty. 

5. Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas  90 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

7. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 
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8. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej 

z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy. 

 

IV. Informujemy, że: 

1. Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy4) 

……………………………………………………………………1) (należy podać nazwę lub firmę 

Podwykonawcy oraz jego siedzibę) który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: 

……………….….……, …….................................................................................................................1) 
(należy podać zakres części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy). 

 

2. Reklamacje, zgłoszenia dostarczenia nieaktywnych kart SIM-HLR ,wymianę kart SIM należy     

zgłaszać na nr fax: ............................................. e-mail: ..................................................................1) 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy   jest: 

...................................................... tel: .............................................. e-mail: 

.............................................1) 

 

 
Uwaga: 
1) - należy wpisać, 
2) -  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
3) -  należy niepotrzebne skreślić: 

- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie 

Wykonawcy, 

- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że oferowany pojazd nie posiada opcji 

wyposażenia, 

- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, że nie jest on ani małym ani średnim 

przedsiębiorcą, 
4) - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt IV ppkt 1, Zamawiający 

uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom 
5) właściwe należy zaznaczyć 

6) – należy wpisać - w przypadku nie wypełnienia okresu rękojmi lub gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca 

zaoferował minimalny okres rękojmi lub gwarancji podany w nawiasie 

 

 

V. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu2). 

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

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

danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).  

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 

 

 

 

 

 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

ZADANIE NR 1 – 450 szt. 

 

Wymagania zamawiającego, dotyczące przedmiotu zamówienia, które muszą być spełnione 

przez wykonawcę. 

I. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia. 

Świadczone usługi zapewnić muszą łączność głosową, tekstową (SMS), multimedialną (MMS), 

dostęp do zasobów Internetu oraz inne oferowane usługi dedykowane dla wyznaczonej, mobilnej 

grupy użytkowników. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dotychczas 

użytkowanych oraz dostarczonych przez Wykonawcę nieaktywnych kart SIM do urządzeń 

komórkowych.  

Charakter realizowanych zadań ustawowych wymaga korzystania przez Komendę 

Stołeczną Policji z usług oferowanych przez sieci komórkowe działające na obszarze całego kraju. 

Usługi te, oparte w głównej mierze na transmisji głosu i danych, muszą zapewnić użytkownikom 

bezawaryjną i mobilną pracę.  

Aktualnie Komenda Stołeczna Policji korzysta z usługi operatora komórkowego sieci Polkomtel. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla 

funkcjonariuszy/pracowników cywilnych garnizonu stołecznego w sieci komórkowej Wykonawcy, 

a w szczególności: 

a) bezpłatne przejęcie i utrzymanie 450 dotychczas użytkowanych numerów 

telefonicznych; 

b) dostarczenie 30 kart SIM-HLR;  

c) świadczenie usługi telekomunikacyjnej dla 450 szt. kart SIM;  

d) okres świadczenia usługi – 24 miesiące licząc od dnia 01.07.2021 r.  

e) dostawa 120 szt. telefonów komórkowych – w terminie do 10 dni roboczych licząc 

od dnia podpisania umowy; gwarancja min. 24 miesiące. 

Świadczona usługa zapewnić musi łączność głosową, tekstową (SMS), multimedialną (MMS), 

dostęp do zasobów Internetu oraz inne oferowane usługi dedykowane dla wyznaczonej, mobilnej 

grupy użytkowników. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dotychczas 

użytkowanych oraz dostarczonych przez Wykonawcę nieaktywnych kart SIM do urządzeń 

komórkowych. 

Wykonawca zagwarantuje świadczenie dla potrzeb Zamawiającego usług aktualnie 

dostępnych oraz tych, które wprowadzi do powszechnego użytku w trakcie trwania umowy.  

1. W cenie oferty Wykonawca uwzględni przede wszystkim koszt: 

a) przejęcia i utrzymania 450 dotychczas użytkowanych numerów; 

b) świadczenia aktualnie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii 

komórkowej oraz tych, które wprowadzone zostaną do powszechnego użytku  w trakcie 

trwania umowy w sposób zgodny z opisanymi wymaganiami dla 450 użytkowników; 

c) dostawy 120 sztuk aparatów komórkowych spełniających parametry techniczno-

funkcjonalne, określone odpowiednio w tabeli nr 1. 

d) dostawy 450 nieaktywnych kart SIM; 

e) zabezpieczenia dodatkowych nieaktywnych 30 kart SIM-HLR, z pinem (-ami), pukiem (-

ami); 

f) zapewnienia w ramach abonamentu, nielimitowane: 

- połączenia głosowe ze wszystkimi krajowymi numerami komórkowymi  

i stacjonarnymi; 

- SMS-y i MMS-y do wszystkich krajowych sieci komórkowych; 
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g) usługi transmisji danych na terenie Polski umożliwiający nielimitowany dostęp do 

zasobów Internetu (niezależne od liczby przetransferowanych danych – nie ma wpływu na 

szybkość transferu i czasu trwania połączeń); 

h) pakiet danych w roamingu w UE dla każdej kart SIM –  10 GB/miesiąc; 

i) bezpłatne połączenie z obsługą operatora; 

j) bezpłatne przeniesienie połączenia na inny numer krajowy; 

k) całodobowego nadzoru nad funkcjonowaniem świadczonej usługi w okresie trwania 

umowy; 

l) zapewnienia gwarancji i serwisu na dostarczoną usługę oraz urządzenia; 

m) pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT. 

 

II. Świadczenie usługi obejmuje w szczególności następujące elementy: 

1) Nielimitowane: 

a) połączenia głosowe ze wszystkimi krajowymi numerami komórkowymi  

i stacjonarnymi; 

b) SMS-y i MMS-y do wszystkich krajowych sieci komórkowych; 

c) usługi transmisji danych na terenie Polski umożliwiający dostęp do zasobów 

Internetu (niezależne od liczby przetransferowanych danych – nie ma wpływu na szybkość 

transferu i czasu trwania połączeń).  

d) bezpłatne połączenie z obsługą operatora; 

e) bezpłatne przeniesienie połączenia na inny numer krajowy. 

2) Zapewnianie dostępu do sieci telefonii komórkowej na terenie całej Polski oraz za granicą 

w ramach usługi roamingu na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i 

danych w każdych warunkach. 

3) Zapewnianie pakietu danych w roamingu w UE dla każdej kart SIM – 10 GB/miesiąc; 

4) Udostępnianie Zamawiającemu nieaktywnych kart SIM telefonii komórkowej. 

5) Dostosowanie świadczonych w ramach oferty publicznej dla klientów biznesowych usług 

do wymogów Zamawiającego. 

6) Całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonej usługi w okresie trwania umowy. 

7) Zapewnienie gwarancji i serwisu na dostarczoną usługę oraz urządzenia. 

8) Dostarczanie Zamawiającemu fabrycznie nowych urządzeń komórkowych.  

9) Pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT. 

 

Nowy Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi po zakończeniu obowiązywania umowy  

łączącej Zamawiającego z dotychczasowym Wykonawcą.  Nowy Wykonawca nie będzie 

ponosił żadnych opłat wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy dotychczasowym 

Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

Wykonawca, któremu udzielone zostanie zamówienie zobowiązany będzie do zabezpieczenia 30 

kart SIM-HLR, które dostarczy na żądanie Zamawiającego do jego siedziby. Karty te potrzebne są 

do rezerwy zabezpieczającej możliwość natychmiastowej wymiany uszkodzonych lub utraconych 

kart SIM. Aktywacja karty SIM nastąpi poprzez kontakt telefoniczny pomiędzy Wykonawcą a 

przedstawicielem Zamawiającego, który poda ważne hasło. Hasło ustalone będzie każdorazowo 

przy podpisywaniu indywidualnych umów na poszczególne numery. 

Zamawiający dopuszcza zawieranie dodatkowych umów na poszczególne numery telefonów na 

drukach obowiązujących u Wykonawcy, w przypadku rozbieżności pomiędzy tekstem umowy 

zawartej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do OPZ a umową Wykonawcy lub 

Regulaminem stanowiącym załącznik do umowy, wiążące są zapisy umowy będącej 

załącznikiem do OPZ. 

III. Wymagania zamawiającego, dotyczące przedmiotu zamówienia, które muszą być spełnione 

przez wykonawcę. 

1. Usługi sieciowe 
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1.1. Wykonawca w ramach świadczenia usługi telekomunikacyjnej gwarantować musi 

standardowe opcje oferowane przez operatora w publicznej ofercie oraz wymagania 

dodatkowe w tym między innymi: 

 transmisja głosu, 

 wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS, 

 wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS, 

 dostęp do Internetu (WAP, przeglądanie stron www, itp.), 

 prezentacja numeru (dzwoniącego i własnego), 

 transmisja GPRS, EDGE, HSDPA, LTE, 

 usługi roamingu, 

 rozmowy międzynarodowe, 

 zawieszanie połączeń, 

 bezpłatna blokada\ wymiana karty SIM na wypadek kradzieży, 

 możliwość okresowego ( do 5 dni ) blokowania połączeń wychodzących, 

 zarządzanie usługami dodatkowymi na kartach SIM, 

 bieżące użycie usług na poszczególnych MSISDN, 

 bezpłatne połączenie z obsługą operatora  (np. BOK), 

 bezpłatne przeniesienie połączenia na inny numer krajowy, 

 możliwość bezpłatnego sprawdzania stanu własnego rachunku przez użytkownika 

telefonu komórkowego, (telefonicznie lub poprzez SMS), 

 dostęp do Internetu poprzez połączenia z publicznym i prywatnymi punktami 

dostępu APN, 

 możliwość blokowania na życzenie dostępu do publicznych punktów dostępu 

APN. 

1.2. Wykonawca zapewnić musi zachowanie wszystkich dotychczasowych numerów 

abonenckich użytkowanych przez Zamawiającego.  

2. Plany taryfowe i cenniki 

Wykonawca zapewnić musi: 

2.1. aktywację planu taryfowego od dnia 01.07.2021 r. oraz świadczenie usług dla 

aktywowanych numerów telefonów w okresie 24 miesięcy od dnia 01.07.2021 r. obsługę 

usług abonamentowych; 

2.2. nielimitowane połączenia głosowe ze wszystkimi krajowymi numerami komórkowymi i 

stacjonarnymi i innymi wraz z nielimitowanymi SMS-ami i MMS-ami do wszystkich 

krajowych sieci komórkowych oraz nielimitowane usługi transmisji danych na terenie 

Polski (niezależne od liczby przetransferowanych danych i czasu trwania połączeń) 

umożliwiający dostęp do zasobów Internetu; 

2.3. bezpłatne włączenie/wyłączenie usług sieciowych takich jak: CLIP, CLIR, roaming, GPRS, 

EDGE, UMTS, WAP, LTE, Internet, Poczta Głosowa itd. oferowanych przez Wykonawcę; 

2.4. bezpłatne (na terenie kraju) połączenie z numerem Poczty głosowej, w tym nagrywanie 

informacji i odsłuchanie pozostawionych wiadomości; 

2.5. możliwość bezpłatnego przeniesienia połączenia na inny numer krajowy należący do 

Zamawiającego w ramach danego Operatora komórkowego; 

2.6. przekazywanie informacji zwrotnej (sms-a) do osoby dzwoniącej (którzy nagrali informacje 

na poczcie głosowej), że numer do którego dzwoniono jest już osiągalny;  

2.7. możliwość bezpłatnego zablokowania/odblokowania na życzenie Zamawiającego 

dostępu do wszelkich połączeń, w tym dodatkowo płatnych m.in. SMS / MMS Premium itp. 

2.8. jednakową cenę w ramach abonamentu i poza nim w zakresie  dodatkowych usług 

płatnych oferowanych przez Wykonawcę (zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem 

usług operatora) tj.: 

2.8.1. usługi w roamingu (połączenia głosowe, transmisja danych wiadomości SMS, 

MMS); 

2.8.2. połączenia głosowe, SMS-y, MMS-y do zagranicznych operatorów lub dostawców 

usług sieci komórkowych i stacjonarnych; 

2.8.3. połączenia głosowe z numerami Premium oraz o podwyższonej opłacie m.in. 70xx-

79xxx; 80xx-85xx; 910xx-925xx; 90xxxx-909xxx; 

2.8.4. SMS-y i MMS-y na numery Premium; 

2.8.5. przesyłanie faksów,  

2.8.6. video rozmowy. 
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2.9. jednosekundowy system naliczania połączeń głosowych (1s/1s) bez opłaty za 

rozpoczęcie połączenia; 

2.10. możliwość zakupu wszystkich usług aktualnie oferowanych przez Wykonawcę oraz nowych 

usług oferowanych w trakcie trwania umowy na warunkach nie gorszych, niż określone w 

cennikach Wykonawcy  na dzień złożenia dyspozycji uruchomienia dodatkowej usługi. 

3. Karty SIM 

Wykonawca zapewnić musi: 

3.1. bezpłatne zablokowanie oraz bezpłatną wymianę i aktywację kart SIM w przypadku 

utraty lub uszkodzenia. Aktywacja karty SIM nastąpi poprzez kontakt telefoniczny 

pomiędzy Wykonawcą a przedstawicielem Zamawiającego, który poda ważne hasło. 

Hasło ustalone będzie każdorazowo przy podpisywaniu indywidualnych umów na 

poszczególne numery. 

3.2. dostarczanie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, po zgłoszeniu pocztą 

elektroniczną, nieaktywnych kart SIM z pinem(ami), pukiem(ami), w celu uruchomienia w 

przypadku zagubienia lub uszkodzenia karty;  

3.3. możliwość wprowadzenia do pamięci kart SIM minimum 250 kontaktów i zabezpieczenie 

karty SIM przed uruchomieniem czterocyfrowym kodem PIN. W przypadku trzykrotnego, 

błędnego wprowadzenia kodu PIN, karta powinna zostać samoczynnie zablokowana. 

Odblokowanie jej winno nastąpić po wprowadzeniu podanego Zamawiającemu przez 

Wykonawcę (przy dostarczonej karcie  oraz w formie pliku elektronicznego Excel) kodu 

PUK. 

3.4. uwzględnienie kosztu wymiany karty SIM w abonamencie, w zależności od świadczonej 

usługi. 

3.5. przenoszenie numerów abonenckich między operatorami komórkowymi. Koszt 

przeniesienia numeru abonenckiego do własnej sieci ponosi Wykonawca, Zamawiający 

poniesie koszty związane z wcześniejszym odstąpieniem od umowy terminowej z 

dotychczasowym operatorem; 

3.6. uzgadnianie momentu i czasu trwania przerwy w świadczeniu usług telefonii komórkowej 

przy każdorazowym przenoszeniu numeru abonenckiego do własnej sieci w ramach 

aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, aby nie zakłócić realizacji 

zadań służbowych przez abonenta Zamawiającego oraz powiadamiać użytkowników 

SMS-em o przedmiotowych przerwach. Zamawiający upoważni Wykonawcę do realizacji 

administracyjnego procesu przeniesienia numeru abonenckiego do własnej sieci. 

4. Obsługa Zamawiającego. 

4.1. Wykonawca zapewni całodobową (w godzinach urzędowania przedstawiciela 

Wykonawcy w pełnym zakresie, a po godzinach, w zakresie blokady kart SIM i 

uruchomienia, bądź włączenia/wyłączenia podstawowych usług np. CLIP, CLIR, roaming 

itd.) obsługę konta klienta Zamawiającego wraz z wyznaczeniem osób i numerów 

kontaktowych (adresów e-mailowych) do realizacji tej obsługi. 

4.2. Zamawiający wymaga, aby był określony szczegółowy podział w zakresie kompetencji 

związanych ze świadczonymi usługami dla dedykowanych do współpracy 

przedstawicieli Wykonawcy. 

4.3. Zamawiający wymaga, aby przerwa w świadczeniu usług nie trwała dłużej niż 1 dzień. 

Zamawiający nie będzie obciążany kosztami usuwania zaistniałych awarii mających 

wpływ na świadczone dla niego usługi. 

4.4. Zapewnienie Zamawiającemu elektronicznego bezpiecznego dostępu do konta 

Zamawiającego w zakresie konfiguracji usług i bilingów elektronicznych na zasadach 

oferowanych przez Wykonawcę dla klientów korporacyjnych. Zamawiający wskaże 

osoby uprawnione do dostępu oraz dokonywania zmian na koncie, które będą pełniły 

funkcję administratora systemu. 

5. Faktury, bilingi 

5.1. Po zakończeniu jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego (od pierwszego do ostatniego 

dnia miesiąca kalendarzowego) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu jedną fakturę 

zbiorczą wraz z elektronicznym szczegółowym bilingiem z przeprowadzonych połączeń 

dotyczących każdej aktywacji. Wykonawca dostarczy fakturę na adres Zamawiającego 

listem poleconym, kurierem lub na życzenie udostępni osobisty odbiór przez osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego.  

5.2. Przesłany elektroniczny biling połączeń musi zawierać między innymi: datę wykonywanych 

połączeń, czas trwania połączeń, godzinę i minutę wykonania połączeń, adresata 
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połączenia, SMSy, MMSy, ilość przesłanych (odebranych) danych, cenę połączeń, ogólne 

rozliczenie wykorzystanego i niewykorzystanego pakietu kwotowego dla każdego numeru 

abonenckiego itp. Dane taryfikacyjne mają być udostępnione i przekazywane na nośniku 

CD  w postaci pliku Excel.  

5.3. W przypadku zapisu danych taryfikacyjnych w innym formacie Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu bezpłatnie program i minimum 2 licencje na użytkowanie programu, w 

którym dane zostały zapisane (jeżeli dotyczy) najpóźniej z pierwszą wystawioną fakturą  za 

świadczenie usług. 

5.4. Zamawiający dopuszcza realizację tego wymagania poprzez dostęp do bilingu w formie 

elektronicznej na zabezpieczonej stronie Wykonawcy, o ile dane tam zawarte będą 

mogły być przetwarzane przez Zamawiającego tak jak w przypadku pracy z plikiem Excel 

oraz ich format będzie kompatybilny z innymi aplikacjami analogicznie do formatu pliku 

Excel, a dane będą mogły być importowane do komputera i programów 

Zamawiającego. 

5.5. Pierwsza pełna opłata za świadczenie usługi połączeń winna być naliczona od początku 

okresu bilingowego, a dla aktywacji zakupionych w trakcie okresu bilingowego, 

częściowa opłata tylko za ilość dni, aż do momentu rozpoczęcia następnego okresu 

bilingowego. 

5.6. Płatność w PLN za realizację przedmiotu umowy będą dokonywane na rachunek 

wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

5.7. Za datę płatności przyjmujemy termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wymagania ogólne 

6.1. W przypadku przerwy w świadczeniu usług Wykonawca obniży wartość wystawionej 

faktury w miesiącu następującym bezpośrednio po okresie rozliczeniowym, którego w/w 

przerwa dotyczyła 1/30 wartości abonamentu za każdy rozpoczęty dzień przerwy dla 

wszystkich produktów, których przerwa dotyczyła. 

6.2. Wykonawca będzie świadczył usługi dedykowane dla Zamawiającego na poziomie: 

 Min. 91 % terytorium Polski, 

 Min. 95 % ludności Polski. 

6.3. W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania umowy nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu którejkolwiek usługi, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w 

terminie nie przekraczającym 1 dnia licząc od dnia przekazania pisemnej  dopuszczalna 

droga faksowa i równolegle e-mailowa) reklamacji, złożonej przez Zamawiającego na 

adres wskazany przez Wykonawcę adres. 
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Tabela nr 1 

 

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE DLA URZĄDZENIA KOMÓRKOWEGO  –  TYP A 

- 120 sztuk;  

 

 

L.p. Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne oferowanego urządzenia komórkowego 

1. 

Częstotliwość działania 

 GSM  850/900/1800/1900, 

 UMTS/WCDMA 850/900/1900/2100 

 LTE 700/850/900/1800/2100/2300/2600 

2. 

Wyświetlacz 

 dotykowy 

 Przekątna min. 5 cala; 

 rozdzielczość min. 1280x720 

3. 
Bateria  pojemność min. 2800 mAh - wyjmowana 

4. 
Typ aparatu 

 przód min. 5 Mpix; 

 tył min. 16 Mpix 

5. 

Transmisja danych 

 WiFi; 

 Bluetooth; 

 LTE 

6. 
Procesor  Min. 8-rdzeniowy 

7. 
Pamięć wbudowana  Min. 32 GB 

8. 
Pamięć RAM  Min. 3 GB 

9. 
System operacyjny  Android 

10. 

Wymagania dodatkowe 

 Dual SIM; 

 Czytnik kart pamięci  - do 512 GB; 

 GPS; 

 Latarka; 

 odporność na pył i zanurzenie w wodzie, spełnia 

normę IP 68; 

 brak blokady SIM. 

11. 

W zestawie 

 ładowarka do sieci  230V;  

 kabel USB łączący ładowarkę  z telefonem;  

 instrukcja obsługi w języku polskim; 
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Załącznik nr 5  do SWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

ZADANIE NR 2 – 115  szt. 

 

 

I. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia. 

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie 

mobilnego dostępu do Internetu w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą 115 szt. 

nieaktywnych kart SIM.  

 Świadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić musi dostęp do zasobów Internetu bez 

jakichkolwiek limitów i ograniczeń prędkości transmisji danych oraz inne oferowane usługi. 

Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę 

nieaktywnych kart SIM. Wykonawca zagwarantuje świadczenie dla potrzeb Zamawiającego 

usług aktualnie dostępnych oraz tych, które wprowadzi do powszechnego użytku w trakcie 

trwania umowy. 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy: 

a) Zapewnianie dostępu do sieci telefonii komórkowej na obszarach objętych deklarowanym 

zasięgiem oraz deklarowaną prędkością transmisji danych (zgodnie z publikowanymi 

mapami zasięgów), na poziomie umożliwiającym realizację transmisji danych w każdych 

warunkach. 

b) Dostawa i świadczenie usług dla 115 szt.  nowych kart SIM; 

c) Dostosowanie świadczonych usług do wymogów Zamawiającego w ramach oferty 

publicznej dla klientów biznesowych. 

d) Całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonej usługi w okresie trwania umowy. 

e) Okres świadczenia usługi – od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2023 r.;  

f) Zapewnianie gwarancji i serwisu na dostarczoną usługę. 

 

Wykonawca, któremu udzielone zostanie zamówienie zobowiązany będzie do zabezpieczenia 10 

kart SIM-HLR, które dostarczy na żądanie Zamawiającego do jego siedziby. Karty te potrzebne są 

do rezerwy zabezpieczającej możliwość natychmiastowej wymiany uszkodzonych lub utraconych 

kart SIM. Aktywacja karty SIM nastąpi poprzez kontakt telefoniczny pomiędzy Wykonawcą a 

przedstawicielem Zamawiającego, który poda ważne hasło. Hasło ustalone będzie każdorazowo 

przy podpisywaniu indywidualnych umów na poszczególne numery. 

Zamawiający dopuszcza zawieranie dodatkowych umów na poszczególne numery telefonów na 

drukach obowiązujących u Wykonawcy, w przypadku rozbieżności pomiędzy tekstem umowy 

zawartej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do OPZ a umową Wykonawcy, wiążące są 

zapisy umowy będącej załącznikiem do OPZ. 

2. W cenie oferty Wykonawca uwzględni przede wszystkim koszt: 

a) świadczenia usług mobilnego dostępu do Internetu, 

b) zabezpieczenia dodatkowych nieaktywnych 10 kart SIM - HLR, z pinem (-ami), pukiem 

(-ami); 

c) całodobowego nadzoru nad funkcjonowaniem świadczonych usług w trakcie 

trwania umowy,  

d) bezpłatne włączenie/wyłączenie usług sieciowych roaming, oferowanych przez 

Wykonawcę; 

e) dostarczenie przez Wykonawcę 115 sztuk nieaktywnych kart SIM; 
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f) możliwość zakupu wszystkich usług aktualnie oferowanych przez Wykonawcę oraz nowych 

usług oferowanych w trakcie trwania umowy na warunkach nie gorszych, niż 

określone w cennikach Wykonawcy, na dzień złożenia oferty w przedmiotowym 

postępowaniu; 

g) stałą zryczałtowaną miesięczną opłatę abonamentową w zakresie transmisji danych 

mobilnego dostępu do Internetu na terenie Polski, niezależną od liczby 

przetransferowanych danych i czasu trwania połączeń, bez ograniczenia pakietem 

danych (brak limitu danych) i prędkości transmisji (prędkość transmisji niezależna od 

ilości przesłanych danych) umożliwiający dostęp do zasobów Internetu; 

h) zapewnienia gwarancji i serwisu na dostarczoną usługę ; 

i)        bezpłatne połączenie z obsługą operatora; 

j)        pakiet danych w roamingu w UE dla każdej kart SIM – min. 5 GB/miesiąc; 

k) pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT. 

 

II. Informacje o sieci telefonii komórkowej wykorzystywanej przez Zamawiającego. 

 

Charakter realizowanych zadań ustawowych wymaga korzystania przez Komendę Stołeczną 

Policji z usług oferowanych przez sieci komórkowe działające na obszarze całego kraju. Usługi te, 

oparte w głównej mierze na transmisji danych, muszą zapewnić użytkownikom bezawaryjną 

i mobilną pracę.  

1. Usługi sieciowe 

Wykonawca w ramach świadczenia usługi mobilnego dostępu do Internetu musi 

gwarantować: 

1.1. standardowe opcje oferowane przez operatora w publicznej ofercie: 

a) dostęp do Internetu -  transmisja GPRS, EDGE, HSDPA, LTE. 

b) usługi roamingu, 

c) blokada\ wymiana karty SIM na wypadek kradzieży, 

d) nielimitowany transfer danych, 

e) dostęp do Internetu poprzez połączenia z publicznymi i prywatnymi punktami 

dostępu APN, 

1.2. usługi dodatkowe w tym między innymi: 

a) wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS, 

b) bieżące użycie usług na poszczególnych MSISDN, 

c) możliwość bezpłatnego sprawdzania stanu własnego rachunku przez użytkownika 

mobilnego dostępu do Internetu komórkowego (poprzez SMS), 

d) możliwość blokowania na życzenie dostępu do publicznych punktów dostępu 

APN. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo na dowolnym etapie wykonywania umowy do 

nieodpłatnego zablokowania dodatkowych usług wyszczególnionych pkt. 1.2  na wybranych 

lub wszystkich kartach SIM.  

 

2. Plany taryfowe i cenniki 

Wykonawca zapewnić musi: 

2.1. świadczenie usługi dostępu do Internetu w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2023 

r. 

2.2. bezpłatne włączenie/wyłączenie usług sieciowych roaming, oferowanych przez 

Wykonawcę; 

2.3. dostarczenie przez Wykonawcę kart SIM; 
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2.4. możliwość zakupu wszystkich usług aktualnie oferowanych przez Wykonawcę oraz nowych 

usług oferowanych w trakcie trwania umowy na warunkach nie gorszych, niż określone w 

cennikach Wykonawcy, na dzień złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu; 

2.5. stałą zryczałtowaną miesięczną opłatę abonamentową w zakresie transmisji danych 

mobilnego dostępu do Internetu na terenie Polski, niezależną od liczby 

przetransferowanych danych i czasu trwania połączeń, bez ograniczenia pakietem 

danych (brak limitu danych) i prędkości transmisji (prędkość transmisji niezależna od ilości 

przesłanych danych) umożliwiający dostęp do zasobów Internetu. 

3. Karty SIM 

Wykonawca zapewnić musi: 

3.1. bezpłatne zablokowanie oraz bezpłatną wymianę i aktywację kart SIM w przypadku 

utraty lub uszkodzenia. Aktywacja karty SIM nastąpi poprzez kontakt telefoniczny 

pomiędzy Wykonawcą a przedstawicielem Zamawiającego, który poda ważne hasło. 

Hasło ustalone będzie każdorazowo przy podpisywaniu indywidualnych umów na 

poszczególne numery. 

3.2. Karty SIM bez zabezpieczenia kodem PIN lub z możliwością wyłączenia kodu PIN w 

kartach SIM samodzielnie przez użytkownika. 

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

samoczynnie zablokowana. Odblokowanie jej winno nastąpić po wprowadzeniu 

podanego przez użytkownika kodu PUK dostarczonego wraz z kartą SIM. 

3.4. koszt karty SIM Wykonawca uwzględni w abonamencie lub innej opłacie, w zależności od 

świadczonej usługi; 

3.5. Wykonawca ma gwarantować dezaktywację wszystkich usług dodatkowych na żądanie 

Zamawiającego m.in. SMS, MMS, roaming itp. 

 

4. Obsługa Zamawiającego 

4.1. Wykonawca zapewni całodobową (w godzinach urzędowania przedstawiciela 

Wykonawcy w pełnym zakresie, a po godzinach, w zakresie blokady kart SIM i 

uruchomienia, bądź włączenia/wyłączenia podstawowych usług np. roaming itd.) 

obsługę konta klienta Zamawiającego wraz z wyznaczeniem osób i numerów 

kontaktowych (adresów mailowych) do realizacji tej obsługi. 

4.2. Zamawiający wymaga, aby był określony szczegółowy podział w zakresie kompetencji 

związanych ze świadczonymi usługami dla dedykowanych do współpracy przedstawicieli 

Wykonawcy. 

4.3. Zapewnienie Zamawiającemu, elektronicznego bezpiecznego dostępu do konta 

Zamawiającego, w zakresie konfiguracji usług i bilingów elektronicznych na zasadach 

oferowanych przez Wykonawcę dla klientów korporacyjnych. Zamawiający wskaże osoby 

uprawnione do dostępu oraz dokonywania zmian na koncie, które będą pełniły funkcję 

administratora systemu. 

5. Faktury, bilingi 

5.1. Po zakończeniu jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu jedną fakturę zbiorczą wraz z elektronicznym szczegółowym bilingiem z 

przeprowadzonych połączeń dotyczących każdej aktywacji usługi mobilnego dostępu 

do Internetu. 

5.2. Wykonawca dostarczy fakturę na adres Zamawiającego listem poleconym, kurierem lub 

na życzenie udostępni osobisty odbiór przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 

Przesłany elektroniczny biling połączeń musi zawierać między innymi: datę 

wykonywanych połączeń, czas trwania połączeń, godzinę i minutę wykonania 

połączeń, adresata połączenia, ilość przesłanych (odebranych) danych, cenę połączeń 
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- dla każdego numeru abonenckiego itp. Dane taryfikacyjne mają być udostępnione i 

przekazywane w postaci pliku Excel.  W przypadku zapisu danych taryfikacyjnych w 

innym formacie Wykonawca przekaże Zamawiającemu bezpłatnie program i minimum 2 

licencje na użytkowanie programu, w którym dane zostały zapisane. 

5.3. Pierwsza pełna opłata za świadczenie usługi połączeń winna być naliczona od początku 

okresu bilingowego, a dla aktywacji zakupionych w trakcie okresu bilingowego, 

częściowa opłata tylko za ilość dni, aż do momentu rozpoczęcia następnego okresu 

bilingowego, najpóźniej z pierwszą wystawioną fakturą za świadczoną usługę. 

5.4. Regulowanie należności następować będzie przelewem na rzecz Wykonawcy w ciągu 30 

(trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury, na rachunek wskazany w fakturze. 

5.5. Za datę płatności przyjmujemy termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wymagania ogólne 

6.1. W przypadku przerwy w świadczeniu usług Wykonawca obniży wartość wystawionej 

faktury w miesiącu następującym bezpośrednio po okresie rozliczeniowym, którego w/w 

przerwa dotyczyła o 1/30 wartości abonamentu za każdy rozpoczęty dzień przerwy dla 

wszystkich produktów, których przerwa dotyczyła. 

6.2. W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania umowy nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu którejkolwiek usługi, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w 

terminie nie przekraczającym 1 dnia licząc od dnia przekazania pisemnej dopuszczalna 

droga faksowa i równolegle e-mailowa) reklamacji, złożonej przez Zamawiającego na 

adres wskazany przez Wykonawcę adres. 

6.3. Wykonawca będzie świadczył usługi dedykowane dla Zamawiającego na poziomie: 

 Min. 91 % terytorium Polski, 

 Min. 95 % ludności Polski. 
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Wzór-załącznik nr 2 do SWZ 

 

       Zamawiający: 

    KOMENDA STOŁECZNA POLICJI,  

    ul. Nowolipie 2, 

       00-150 Warszawa 

 

Wykonawca1: 

……………………………………………

………………………………................. 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

dotyczące przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług 

telekomunikacyjnych” WZP-1105/21/63/Ł, prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, 

oświadczam, co następuje: 

□nie przynależę o tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę w ww. postępowaniu, 

□przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę w ww. postępowaniu oraz dołączam dokumenty/informacje2) 

potwierdzające przygotowanie oferty w  ww. postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

 

 

 

…………….…….................................(miejscowość), dnia ………….……..... r. 

 

           
                 

 

 

 
1 – należy wypełnić;  
2 – niepotrzebne skreślić 

 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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Załączniki nr 3 do SWZ 

 

 

 

Zamawiający: 

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI,    

ul. Nowolipie 2, 

00-150 Warszawa 

Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby1: 

……………………………………………

………………………………................. 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby1 

dotyczące aktualności informacji zawartych w formularzu JEDZ 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na, Świadczenie usług 

telekomunikacyjnych” WZP-1105/21/63/Ł, prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, 

oświadczam, co następuje:  

oświadczam, że informacje zawarte w formularzu JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z 

postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 

1) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy, 

2) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

2) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

3) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy, 

4) art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności 

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) 

- są aktualne 

 

 

 
1 – niepotrzebne skreślić;  

 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
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 Wzór-Załącznik nr 4 do SWZ 

 

Zobowiązanie  podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów 

w zakresie zdolności technicznych/zawodowych 

 

 

 

Ja/My 

.....................................................................................................................................................................1 

(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: 

......................................................................................................................................................1 

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia) 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pn. Świadczenie usług 

telekomunikacyjnych” WZP-1105/21/63/Ł, prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, 

oświadczam, co następuje: w związku  z powołaniem się na te zasoby w celu spełniania warunku 

udziału w postępowaniu przez Wykonawcę  w zakresie zdolności technicznych/zawodowych 

poprzez udział w realizacji zamówienia w charakterze Podwykonawcy/w innych charakterze2 w 

zakresie  ………………………………………………….1 (należy wypełnić  w takim zakresie  w jakim 

podmiot zobowiązuje się oddać Wykonawcy swoje zasoby w zakresie zdolności 

technicznych/zawodowych)  

na okres ………………………………………………………………………………………………………..1  

 

 

 
1 – należy wypełnić 
2 – niepotrzebne skreślić 

 
 

 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


