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Załącznik Nr 4,     
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  
SP ZOZ WSPRiTS w Płocku wprowadzonego zarządzeniem  
Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku  
Nr 23/2016 z dnia 01-09-2016 r.  

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego w Płocku zaprasza do złożenia oferty cenowej na: świadczenie usług 

telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych w okresie 24 miesięcy.  
Znak: TZPiZI-ZO.250/19/U/18  

 

Płock, dnia 06.11.2018 r.        
 

       ZATWIERDZIŁ: 
DYREKTOR 

SP ZOZ 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

i Transportu Sanitarnego w Płocku 
 

mgr Lucyna Kęsicka 
                                                                                                                ………………….…………..…………………. 

Dyrektor lub pracownik, któremu kierownik 
powierzył pisemnie wykonanie  
zastrzeżonych dla siebie czynności. 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY 
PRACY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  
w Płocku  ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock. 

KRS – 0000029842;  NIP  774-10-02-289;  REGON  - 610317845:   
tel. 24/267-84-00;  tel./fax. 24/267-84-15 ;   

www.wspritsplock.pl , e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl .   
 w sprawie zapytania ofertowego e-mail:  

zamowienia@wspritsplock.pl   

 
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1435 

 
II. PODSTAWA PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 

Zapytanie ofertowe wyłączone jest spod rygoru stosowania ustawy P.z.p. - prowadzone  

jest zgodnie z postanowieniami rozdziału VI  Regulaminu udzielania zamówień publicznych,  

których wartość szacunkowa przekracza równowartość kwoty 3.000 EURO i nie przekracza 

równowartości kwoty 30.000 EURO. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO): 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji 
danych w okresie 24 miesięcy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z jego minimalnymi wymaganiami określa  
załącznik nr 2  do zapytania ofertowego. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert - częściowych i wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w zapytaniu ofertowym. 
5. Wspólny słownik zamówień CPV:  64212000-5 Usługi telefonii komórkowej. 

 

http://www.wspritsplock.pl/
mailto:sekretariat@wspritsplock.pl
mailto:zamowienia@wspritsplock.pl
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IV. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 

V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO) ORAZ 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 

1. Wykonawca będzie zobowiązany w umowie do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego  
w terminie 24 miesięcy z zastrzeżeniem, że umowa wejdzie w życie z dniem 02 grudnia 2018r., 

a Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług od dnia 03 grudnia 2018r. 

godz. 0:00.  
    2.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 
VI. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY: 

1. Oferta winna zawierać wycenę kosztów przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonego Rozdziale III zapytania ofertowego. 
2. Winna zawierać cenę wyrażoną w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 

a) formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
b) dokument o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu wykazania spełnienia 
tego warunku, Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę dokumentu 

pozwalającego wykonywać działalność telekomunikacyjną wydanego przez właściwy 
organ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.07.2004r. Prawo Telekomunikacyjne  

(Tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1954), 

c) podpisania oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym – 
oświadczenie w formularzu oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,  

d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Zainteresowani Oferenci składają ofertę na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik  
nr 1 do zapytania ofertowego i wymaganymi dokumentami w terminie i miejscu wskazanym 

w rozdziale VII niniejszego zapytania osobiście, przesyłką pocztową, kurierską; 
- pisemnie na adres: 

  SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku  
  ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock; 

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie. 

7. Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę. 
8. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub 

jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz  
z ofertą w formie oryginału lub poświadczonej kopii). 

10. Ofertę w formie pisemnej wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej 

kopercie opatrzonej następującymi napisami: 
ZAPYTANIE OFERTOWE – znak: TZPiZI-ZO.250/19/U/18 

Oferta na: świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych. 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………… 
Nie otwierać przed: 16.11.2018r. godz. 10:20 
UWAGA: 
W PRZYPADKU UMIESZCZENIA OFERTY W KOPERCIE NIE ZAWIERAJĄCEJ WYŻEJ WYMIENIONYCH OZNACZEŃ – 
ZAMAWIAJACY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA KOPERTY PRZED 
UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. 

 
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT, 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
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1.  Miejsce składania ofert: 

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5 „SEKRETARIAT” 

Termin składania ofert: 16.11.2018 roku do godz. 10:00 
2.  Miejsce otwarcia ofert: 

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku  

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5  pokój nr 10. 
Termin otwarcia ofert:  16.11.2018 roku o godz. 10:20 

3.  Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.  Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ  
Z OFERTĄ – WYKONAWCY: (określić wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie uprawnień, 
doświadczenia, kwalifikacji osób oraz wymienić dokumenty i oświadczenia jakie powinni złożyć wykonawcy): 

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą: 

1) wypełnionego formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; 

2) kopii dokumentu o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności  
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu wykazania 

spełnienia tego warunku, Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę dokumentu 
pozwalającego wykonywać działalność telekomunikacyjną wydanego przez właściwy organ, 

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.07.2004r. Prawo Telekomunikacyjne  
(Tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1954), 

3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

4) podpisania oświadczenia (wymienionego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 
FORMULARZ OFERTY) potwierdzających, że: 

a) zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego oznaczonego znakiem:  

TZPiZI-ZO.250/19/U/18  i projektem umowy i przyjmuje te dokumenty bez zastrzeżeń, 
b) posiada uprawnienia do wykonania zamówienia, 

c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej odpowiednie wykonanie 
zamówienia, 

e) nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości (chyba, że po ogłoszeniu upadłości 

Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego), 

f) składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływem terminu 
składania ofert. 

5) Termin związania ofertą: 

  1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
  2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty. 

6) Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego  
w jednej z następujących form: 

- oryginały, 

- kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
 

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE: 
1) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki zapytania ofertowego, 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert: cena – 100%.  
2) Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów.  

3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Należy zastosować zaokrąglenie 
kwot do dwóch miejsc po przecinku. 
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4) Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające 

na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty - zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5) Zamawiający uzna ofertę za najkorzystniejszą, która będzie spełniała warunki zapytania 
ofertowego oraz uzyska najwyższą ilość punktów przyznanych na podstawie kryteriów. 

 

X. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA  
1. W zapytaniu ofertowym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres 
zamowienia@wspritsplock.pl  

2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  Zapytania Ofertowego 
najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający jest obowiązany 

udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu 

składania ofert.  
3. Zamawiający dopuszcza zmianę realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie wyjaśnień 

 i modyfikacji  w związku z pytaniami od przyszłych oferentów zadanymi przed złożeniem 
oferty jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert. O dokonanych 

zmianach Zamawiający poinformuje zainteresowanych oferentów w formie elektronicznej na 

stronie internetowej www.bip.wspritsplock.pl  
4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni 

to przed upływem terminu składania ofert. 
  

XI ROZSTRZYGNIECIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
1. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy  

ocenie ofert.  

2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego  
w zakładce zapytania ofertowe www.bip.wspritsplock.pl 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków wskazanych 
w zapytaniu ofertowym. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności 
przedstawionych przez Oferentów informacji, a także w toku badania i oceny ofert może żądać 

od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których, wskutek sprawdzania 

wiarygodności oferty, poweźmie informacje o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych  
z prawdą. 

6. Jeżeli Oferent nie spełni warunków wymaganych przez Zamawiającego zostanie wykluczony  

z postępowania. Ofertę Oferenta Wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia zlecenia 
realizacji zamówienia i/lub zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 
XII. Ochrona danych osobowych: 

Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie  

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku  
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5,09-400 Płock tel. /24/ 267 84 00, e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl  

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: ido@wspritsplock.pl  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz  

w celu archiwizacji.  

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Zarządzenie Nr 23/2016 Dyrektora  
SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku z dnia  

01 września 2016 r. w sprawie stosowania Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych oraz 
realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod rygoru stosowania przepisów ustawy z dnia  

mailto:zamowienia@wspritsplock.pl
http://www.bip.wspritsplock.pl/
http://www.bip.wspritsplock.pl/
mailto:sekretariat@wspritsplock.pl
mailto:ido@wspritsplock.pl
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29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 i 1603) 

przez SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. 

Ponadto, w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa podstawę przetwarzania 
danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b 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), zwane dalej ,,Rozporządzeniem RODO",  

gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.  
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Test jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 i 1603), dalej „ustawa Pzp”. 

Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie  
5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu 

obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one 

uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).  
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych 

w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia (jeżeli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) oraz ograniczenia przetwarzania.  

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu 
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania  

lub odrzuceniem jego oferty. 
 

XIII. INNE POSTANOWIENIA 
1. Niniejsze zapytanie ofertowe jest jawne, dlatego też części oferty zastrzeżone przez Oferenta 

jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Oferent musi uzasadnić przyczynę ustanowienia tajemnicy przedsiębiorstwa), 

powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie (na 

pisemny wniosek) jawnych elementów oferty. Oferent nie może zastrzec następujących 
informacji: a) nazwy (firmy), b) adresu, c) ceny, d) zakresu realizacji zamówienia, e) terminu 

wykonania zamówienia, f) okresu gwarancji, g) warunków płatności. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny. Koszt przygotowania oferty nie będzie obciążał Zamawiającego; 

3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji 
warunków zamówienia. 

4. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego (dalej „KC”), w szczególności art. 66 i 661 KC i otrzymanie w jego 

konsekwencji oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez SP ZOZ WSPRiTS 
w Płocku, a także nie stanowi podstawy do roszczenia sobie przez Oferenta prawa do 

realizacji zamówienia i/lub zawarcia umowy.  

5. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

6. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie. 
 

XIV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

1/ p. Łukasz Kęsicki - strona merytoryczna - tel.: 24/267-84-16 (dni robocze – w godz.: 07:00 - 
14.00)  

2/ p. Justyna Rybska - strona formalno-prawna – tel.: 24/267-84-11 (dni robocze –  
w godz.: 07.00 - 14.00). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
FORMULARZ OFERTY 

 

 

 
.....................................................   ........................................., dnia ................. 
/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/    / miejscowość/ 

 

OFERTA 
na: 

świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych 

Znak: TZPiZI-ZO.250/19/U/18 
 

dla 
 

SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5. 
 

I. dane Wykonawcy : 
..................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko / nazwa Wykonawcy) 
 

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

(adres / siedziba Wykonawcy) 
 

nr telefonu............................. nr faksu.................................... mail: …………………..………………………. 
REGON:..........................................................NIP.......................................................................... 

WPISANY DO REJESTRU :...............................................................................................................  
 

II. CENA: oferty dla przedmiotu zamówienia – dostawy, usługi, roboty budowlanej*:  

1. Oferuję/-my* realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami 

zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz wyjaśnień i modyfikacji za cenę: 
Netto …………………….. zł. (słownie:…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………...………………….) 
Podatek VAT w wysokości ……………….. zł. (słownie:…………………………………............................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

Brutto: …………………….. zł. (słownie:…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…) 

według poniższej kalkulacji: 

Nazwa 
zgodna z opisem przedmiotu 

zamówienia 

Ilość 
Okres 

świadczenia 
usługi 

Cena netto Cena brutto 
Podatek 
Vat (%) 

Łączna wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

Abonament zgodnie z opisem 
ust. 2 pkt a) 
Wariant 1 

 

6 

 

24 miesiące 

 
……………. 
(za 1 miesiąc) 

 
…………….. 
(za 1 miesiąc) 

 
…… 

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

(za 24 miesiące) 

Abonament zgodnie z opisem 
ust. 2 pkt a) 
Wariant 2 

 

46 

 

24 miesiące 

 
…………….. 
(za 1 miesiąc) 

 
…………….. 
(za 1 miesiąc) 

 
……. 

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

(za 24 miesiące) 
Abonament zgodnie z opisem 
ust. 2 pkt a) 
Wariant 3 

 

2 

 

24 miesiące 

 
…………….. 
(za 1 miesiąc) 

 
…………….. 
(za 1 miesiąc) 

 
……. 

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

(za 24 miesiące) 

Abonament zgodnie z opisem 
ust. 2 pkt a) 

   
…………….. 

 
…………….. 

 
……. 

 
.................. 
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Wariant 4 3 24 miesiące (za 1 miesiąc) (za 1 miesiąc) (za 24 miesiące) 

Abonament zgodnie z opisem 
ust. 2 pkt a) 
Wariant 5 

 

19 

 

24 miesiące 

 
…………….. 
(za 1 miesiąc) 

 
…………….. 
(za 1 miesiąc) 

 
 

……. 

 
 

.................. 
(za 24 miesiące) 

Cena aparatu telefonicznego 
typ A opisanego w ust. 2 pkt. 
b) 1 z kartą SIM  

2 - 

 
 

……………. 
( za 1 telefon) 

 
 

…………….. 
(za 1 telefon) 

 
 

…….. 

 
 

…………… 
(za 2 telefony) 

Cena aparatu telefonicznego 
typ B opisanego w ust. 2 pkt. 
b) 2 z kartą SIM  

2 - 

 
 

……………. 
( za 1 telefon) 

 
 

…………….. 
(za 1 telefon) 

 
 

…….. 

 
 

…………… 
(za 2 telefony) 

Cena aparatu telefonicznego 
typ C opisanego w ust.  pkt. b) 
3  z kartą SIM  
 

1 - 

 
 

……………. 
( za 1 telefon) 

 
 

…………….. 
(za 1 telefon) 

 
 

…….. 

 
 

…………… 
(za 1 telefon) 

Cena aparatu telefonicznego 
typ D opisanego w ust. 2 pkt. 
b) 4  z kartą SIM  

8 - 

 
 

……………. 
( za 1 telefon) 

 
 

…………….. 
(za 1 telefon) 

 
 

…….. 

 
 

…………… 
(za 8 telefonów) 

Cena aparatu telefonicznego 
typ E opisanego w ust. 2 pkt. 
b) 5 z kartą SIM  

4 - 

 
 

……………. 
( za 1 telefon) 

 
 

…………….. 
(za 1 telefon) 

 
 

…….. 

 
 

…………… 
(za 4 telefony) 

Cena aparatu telefonicznego  
typ F opisanego w ust. 2 pkt. 
b) 6  z kartą SIM  

35 - 

 
 

……………. 
( za 1 telefon) 

 
 

…………….. 
(za 1 telefon) 

 
 

…….. 

 
 

…………… 
(za 35 telefonów) 

Cena Tabletu typu A 
opisanego w ust. 2 pkt. b) 7  z 
kartą SIM  

2 - 

 
 

……………. 
( za 1 tablet) 

 
 

…………….. 
(za 1 tablet) 

 
 

…….. 

 
 

…………… 
(za 2 tablety) 

Karta SIM  
(opłata jednorazowa): 

24 -  
……………. 

 
…………….. 

 
…….. 

 
…………… 

Inne opłaty (wpisać jakie) 

……………….. 

 

….. 
-  

………….. 
 

…………. 
 

......... 
 

……………. 

 

Łączna cena brutto oferty: 

 

………………………………… 

 
UWAGA!!! Wartość telefonów komórkowych i tabletów będzie płatna w 24 równych 

ratach wraz z fakturą za usługi telekomunikacyjne. 

 
Do oferty należy dołączyć wykaz oferowanych telefonów komórkowych (marka i typ) 
wraz z opisem potwierdzającym zgodność parametrów technicznych z wymaganiami 
Zamawiającego. 
 
2. OŚWIADCZAM/-Y*, że podana cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 

należytego wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

3. ZOBOWIĄZUJĘ/-MY* SIĘ: do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 24 miesięcy. 

 
III. OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam/-y*, że: 
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a) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym – oznaczone znakiem:  

TZPiZI-ZO.250/19/U/18 i projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, 

b) posiadam niezbędne kompetencje/uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - dowodem jest 

……………………………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………, który załączam,  

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej odpowiednie wykonanie 

zamówienia, 
d) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,  

a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
e) nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości (chyba, że po ogłoszeniu upadłości 

Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego); 

f) składając ofertę pozostaję nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu 

składania ofert. 
 

2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym 
zapytaniu ofertowym. 

1)     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016r. str.1). 

*    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).  

 

3. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty i złożone 

powyżej oświadczenie opisuje stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 

k.k.). 
 

 
 

                                                                             ………………………………………………………………… 
                Podpis i pieczątka osoby wskazanej w dokumencie  

             uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 
             lub posiadającej pełnomocnictwo 

                   (zalecamy czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem)  

 
 

 

IV. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM (kontakt, 
przekazywanie wzajemnych uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy oraz 

nadzór nad realizacją ewentualnej umowy): 
imię i nazwisko .......................................................................................................................... 

stanowisko służbowe ................................................................................................................. 

numer telefonu ......................................................................................................................... 
numer faksu ............................................................................................................................. 

dni i godziny pracy .................................................................................................................... 
 

V. DANE OSOBY/OSÓB UPOWAŻNIONEJ DO PODPISANIA UMOWY: 

1. imię i nazwisko ...................................................................................................................... 
    stanowisko służbowe ............................................................................................................. 

2. imię i nazwisko ...................................................................................................................... 
    stanowisko służbowe ............................................................................................................. 

 
VI. PODWYKONAWCY  

1. Wykonawca PRZEWIDUJE/ NIE PRZEWIDUJE* powierzenia podwykonawstwa w ramach 
niniejszego zapytania ofertowego. [*-niepotrzebne skreślić ] 
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2. Wartość zamówienia (netto), którego powierzenie podwykonawcom - przewiduje 

Wykonawca :.................... zł (słownie: ..................................................................złotych). 

3. Zakres przedmiotowy (szczegółowy) zamówienia, którego powierzenie podwykonawcy 
/podwykonawcom - przewiduje Wykonawca: 

( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika do FORMULARZA OFERTY) 
………………………………………………......................................................................................... 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
UWAGA: 
a) pkt.2, 3 wypełniają wyłącznie Wykonawcy, którzy przewidują podwykonawstwo 

w ramach niniejszego zapytania ofertowego; 
b) W przypadku Wykonawców, którzy przewidują powierzenie podwykonawstwo w ramach 

niniejszego zapytania ofertowego – w załączniku numer 2 do zapytania ofertowego- WZÓR 

UMOWY w §1 – dopisuje się ust.  – o następującym brzmieniu: „. Wykonawca odpowiada za 
działania lub zaniechania podwykonawcy/podwykonawców, którym powierzył realizację 

przedmiotu umowy – jak za swoje własne.” 
c) W przypadku Wykonawców, którzy nie przewidują powierzenie podwykonawstwa w ramach 

niniejszego zapytania ofertowego – w załączniku numer 2 do zapytania ofertowego-WZÓR 

UMOWY w §1 – dopisuje się ust.  – o następującym brzmieniu: „. Wykonawca zobowiązuje 
się do realizacji przedmiotu umowy samodzielnie, bez udziału podwykonawcy 

/podwykonawców.” 
 
 
 

VII . ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY STANOWIĄ: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

VIII. OFERTĘ wraz z załącznikami składam(y) na …………. kolejno ponumerowanych stronach.

           
 

   
……………………………. dnia  ………….…………2018  roku      

  

 
 

 
                                                                             …………………………………………………………… 
                Podpis i pieczątka osoby wskazanej w dokumencie  

              uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  

                                                                                                            lub posiadającej pełnomocnictwo 
                    (zalecamy czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2   

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych 

wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych sztuk 52 i tabletów sztuk 2 oraz dostarczenie 

aktywnych kart SIM. 
 

1. Podstawowe informacje. 
a) Umowa z wyłonionym Wykonawcą realizowana będzie w okresie 24 miesięcy licząc od dnia 

podpisania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług - aktywacja kart SIM obowiązywałaby od 

godz. 0:00 dnia 3 grudnia 2018r. 
b) Zamawiający obecnie posiada 76 numery, z czego 52 na usługi telefoniczne i 24 na usługi 

pakietu transmisji danych które muszą być zachowane. 
c) Zamawiający poda wykaz aktualnych numerów wraz z przypisanym do niego telefonem  

po wyłonionemu Wykonawcy. 

d) Wszelkie koszty związane z ewentualnym przeniesieniem numerów do nowego Operatora 
oraz aktywowaniem kart SIM ponosi Wykonawca. 

e) Wykonawca zapewni, że w przypadku przeniesienia numerów nie spowoduje to przerwy  
w świadczeniu usług dłuższej niż 2 godz. 

f) Nowe kart SIM i aparaty telefoniczne muszą być dostarczone na minimum 3 dni przed 
rozpoczęciem świadczeniu usług. 

g) Wykonawca zablokuje połączenia oraz SMS/MMS z numerami specjalnymi  

o podwyższonej opłacie w momencie uruchomienia usługi. W przypadku połączenia lub 
wysłania SMS/MMS przez Zamawiającego koszt takiego połączenia ponosi Wykonawca.  

h) Kolorystyka telefonów komórkowych i tabletów musi być uzgodniona z Zamawiającym przed 
dostawą.  

i) Wartość telefonów komórkowych i tabletów będzie płatna w 24 miesiącach  

w równych ratach wraz z fakturą za usługi telekomunikacyjne. 
 

2. Zamawiający zamawia abonamenty, aparaty telefoniczne oraz tablety: 

a)  warianty abonamentów: 

 abonament wariant 1: bezpłatne nielimitowane rozmowy, smsy, mmsy do wszystkich 

sieci oraz pakiet danych min. 10 GB - sztuk 6, 
 abonament wariant 2: bezpłatne nielimitowane rozmowy, smsy, mmsy do wszystkich 

sieci oraz pakiet danych min. 1 GB - sztuk 46, 

 abonament wariant 3: pakiet danych min 30 GB - sztuk 2, 

 abonament wariant 4: pakiet danych min 10 GB - sztuk 3, 

 abonament wariant 5: pakiet danych min 1 GB - sztuk 19, 

Do przeniesienia przewidziane jest 76 numerów. 
 

b) aparaty telefoniczne oraz tablety: 
1. Telefon typu A sztuk 2 o poniższych lub lepszych parametrach: 

- system operacyjny: Android 

- procesor: minimum 4x2,80 GHz, 4x1,70 GHz 
- typ procesora: Ośmiordzeniowy 

- pamięć RAM: 4 GB 
- pamięć wbudowana: 64 GB 

- rozdzielczość wyświetlacza: 2960 x 1440; 5,8” 

- wymiary: 147.70 x 68.70 x 8.50 mm 
- bateria: Li-Ion 3000 mAh 

- zewnętrzna pamięć: microSD, microSDHC, microSDXC 
- sieci: GSM / HSPA / LTE / FDD LTE / TDD LTE 

- aparat z tyłu: 12 Mpx, zoom cyfrowy 8x 
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- aparat z przodu: 8 Mpx 

- klasa szczelności: IP 68 

- waga maksymalna: 168 g 
- standard karty SIM: nano SIM 

- DUAL SIM: tak 
- Bluetooth: v5.0 

- WiFi: v802.11 a/b/g/n/ac 

- USB typ C 
- Format dźwięku: 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, 

MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF 
- Format wideo: H.263, H.264, H.265, MPEG4 - 30 fps 

- Lokalizacja GPRS 
- Moduł GPS 

- Obsługa A-GPS 

-Obsługa Glonass 
- Obsługa NFC 

- Czujniki: Czytnik linii papilarnych, żyroskop, czujnik halle-a, skaner tęczówki. 
 

2. Telefon typu B sztuk 2 o poniższych lub lepszych parametrach: 

- system operacyjny: Android 
- procesor: minimum 4x2,70 GHz, 4x1,70 GHz 

- typ procesora: Ośmiordzeniowy 
- pamięć RAM: 6 GB 

- pamięć wbudowana: 128 GB 

- rozdzielczość wyświetlacza: 2960 x 1440; 6,4” 
- wymiary: 161.90 x 76.40 x 8.80 mm 

- bateria: Li-Ion 4000 mAh 
- zewnętrzna pamięć: microSD, microSDHC, microSDXC 

- sieci: GSM / HSPA / LTE / FDD LTE / TDD LTE 
- aparat z tyłu: 12 Mpx, zoom cyfrowy 10x + 12 Mpx 

- aparat z przodu: 8 Mpx 

- klasa szczelności: IP 68 
- waga maksymalna: 201 g 

- standard karty SIM: nano SIM 
- DUAL SIM: tak 

- Bluetooth: v5.0 

- WiFi: v802.11 a/b/g/n/ac 
- USB typ C 

- Format dźwięku: 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, 
MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF 

- Format wideo: H.263, H.264, H.265, MPEG4 - 30 fps 
- Lokalizacja GPRS 

- Moduł GPS 

- Obsługa A-GPS 
- Obsługa Glonass 

- Obsługa NFC 
- Rysik 

- Czujniki: Czytnik linii papilarnych, żyroskop, czujnik halle-a, skaner tęczówki. 

 
3. Telefon typu C sztuk 1 o poniższych lub lepszych parametrach: 

- system operacyjny: Android 
- procesor: minimum 4x2,36 GHz, 4x1,70 GHz 

- typ procesora: Ośmiordzeniowy 
- pamięć RAM: 4 GB 

- pamięć wbudowana: 64 GB 

- rozdzielczość wyświetlacza: 2244 x 1080; 5,8” 
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- wymiary: 149.10 x 70.80 x 7.65 mm 

- bateria: Li-Po 3400 mAh 

- zewnętrzna pamięć: microSD, microSDHC, microSDXC 
- sieci: GSM / HSPA / LTE / FDD LTE / TDD LTE 

- aparat z tyłu: 12 Mpx, zoom cyfrowy oraz drugi 20x 
- aparat z przodu: 24 Mpx 

- klasa szczelności: IP 53 

- waga maksymalna: 165 g 
- standard karty SIM: nano SIM 

- DUAL SIM: tak 
- Bluetooth: v5.0 

- WiFi: v802.11 a/b/g/n/ac 
- USB typ C 

- Format dźwięku: 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP4, OGG, WAV 

- Format wideo: H.263, H.264, MPEG4 - 30 fps 
- Lokalizacja GPRS 

- Moduł GPS 
- Obsługa A-GPS 

- Obsługa Glonass 

- Obsługa NFC 
- Czujniki: Czytnik linii papilarnych, żyroskop, czujnik halle-a. 

 
4. Telefon typu D sztuk 8 o poniższych lub lepszych parametrach: 

- system operacyjny: Android 

- procesor: minimum 8x1,60 GHz 
- typ procesora: Ośmiordzeniowy 

- pamięć RAM: 3 GB 
- pamięć wbudowana: 32 GB 

- rozdzielczość wyświetlacza: 1480 x 720; 5,6” 
- wymiary: 149.90 x 70.80 x 7.70 mm 

- bateria: Li-Ion 3000 mAh 

- zewnętrzna pamięć: microSD, microSDHC, microSDXC 
- sieci: GSM / HSPA / LTE, 

- aparat z tyłu: 16 Mpx, 
- aparat z przodu: 16 Mpx 

- waga maksymalna: 162 g 

- standard karty SIM: nano SIM 
- Bluetooth: v4.2 

- WiFi: v802.11 a/b/g/n 
- USB v2.0 

- Format dźwięku: 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, 
RTX, WAV, WMA, XMF 

- Format wideo: H.263, H.264, MPEG4 - 30 fps 

- Lokalizacja GPRS 
- Moduł GPS 

- Obsługa A-GPS 
- Obsługa Glonass 

- Czujniki: Czytnik linii papilarnych, żyroskop, czujnik halle-a. 

 
5. Telefon typu E sztuk 4 o poniższych lub lepszych parametrach: 

- system operacyjny: Android 
- procesor: minimum 8x1,60 GHz 

- typ procesora: Ośmiordzeniowy 
- pamięć RAM: 3 GB 

- pamięć wbudowana: 32 GB 

- rozdzielczość wyświetlacza: 1480 x 720; 5,6” 
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- wymiary: 149.30 x 70.20 x 8.20 mm 

- bateria: Li-Ion 3000 mAh 

- zewnętrzna pamięć: microSD, microSDHC, microSDXC 
- sieci: GSM / HSPA/ LTE / FDD LTE / TDD LTE 

- aparat z tyłu: 13 Mpx, 
- aparat z przodu: 8 Mpx 

- klasa szczelności: IP 68 

- waga maksymalna: 154 g 
- standard karty SIM: nano SIM 

- Bluetooth: v4.2 
- WiFi: v802.11 b/g/n 

- USB v2.0 
- Format dźwięku: 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MXMF, OGA, OGG, 

OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF 

- Format wideo: H.263, H.264, MPEG4 - 30 fps 
- Lokalizacja GPRS 

- Moduł GPS 
- Obsługa A-GPS 

- Obsługa Glonass 

- Czujniki: Czytnik linii papilarnych, żyroskop, czujnik halle-a. 
 

6. Telefon typu F Maxcom Strong MM916 3G lub równoważny sztuk 35 o 
poniższych lub lepszych parametrach: 

- rozdzielczość wyświetlacza: 240 x 320 

- wymiary: 128.00 x 60.00 x 15.00 mm 
- bateria: Li-Ion 1400 mAh 

- zewnętrzna pamięć: microSD, microSDHC 
- sieci: GSM,  

- aparat z tyłu: 2 Mpx, 
- klasa szczelności: IP 67 

- waga maksymalna: 124 g 

- standard karty SIM: SIM 
- Bluetooth: tak 

- USB v2.0 
- Format dźwięku: - 

- Format wideo: MPEG4, H.263, H.264 

 
7. Tablet typu A sztuk 2 o poniższych lub lepszych parametrach: 

- system operacyjny: Android 
- procesor: minimum 4x2.35 GHz & 4x1.9 GHz 

- typ procesora: Ośmiordzeniowy 
- pamięć RAM: 4 GB 

- pamięć wbudowana: 64 GB 

- rozdzielczość wyświetlacza: 1600 x 2560, 10,5 cala 
- wymiary: 249.3 x 164.3 x 7.1 mm 

- bateria: Li-Po 7300 mAh 
- zewnętrzna pamięć: microSD, microSDHC, microSDXC 

- sieci: GSM / HSPA / LTE 

- aparat z tyłu: 13 Mpx, 
- aparat z przodu: 8 Mpx 

- waga maksymalna: 483 g 
- standard karty SIM: nano SIM 

- Bluetooth: v5.0 
- WiFi: v802.11 a/b/g/n/ac 

- USB Typ C 
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- Format dźwięku: 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MXMF, OGA, - OGG, RTTTL, RTX, 

WAV, WMA, XMF 

- Format wideo: H.263, H.264, H.265, MPEG4 - 30 fpd 
- Lokalizacja GPRS 

- Moduł GPS 
- Obsługa A-GPS 

- Obsługa Glonass 

- Rysik 
- Czujniki: Żyroskop, czujnik halle-a, skaner tęczówki. 

 
c) Wykonawca w ramach miesięcznych opłat dodatkowo zapewni: 

 Bezpłatną aktywację kart SIM. 

 Usługę poczty głosowej. 

 Identyfikację numeru rozmówcy. 

 Powiadomienie o próbie połączenia (SMS). 

 Bezpłatne połączenia przychodzące. 

 Opłata abonamentowa wykazana na fakturze będzie łączną opłatą dla wszystkich  

76 numerów, z wyszczególnieniem poszczególnych usług dla każdego numeru. 
 

d) Karty SIM: 

 karta SIM powinna być zabezpieczona przed uruchomieniem 4 cyfrowym kodem PIN, 

 w przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta SIM musi zostać 

samoczynnie  zablokowana,  odblokowanie  możliwe  powinno  być  jedynie  po 
wprowadzeniu podanego (przy dostarczeniu kart SIM) przez Wykonawcę kodu PUK, 

 Wykonawca zapewni możliwość natychmiastowej blokady karty SIM  

np.: w przypadku kradzieży  lub  utraty  aparatu  telefonicznego  po  zgłoszeniu  przez  
upoważnionego pracownika Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą, a także 

bezpłatne wydanie i aktywację duplikatów kart SIM, 

 karty  SIM  mają  być  dostarczone  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  w  opakowaniach 

uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich ma być widoczny 
numer telefoniczny, 

 dostarczone  przez  Wykonawcę  karty  SIM  muszą  być  kompatybilne   

z  dostarczonymi aparatami telefonicznymi i tabletami, 
 Wykonawca dokona wymiany karty bezpłatnie w przypadku np. jej uszkodzenia.  

 

e) Aparaty telefoniczne i tablety: 
 Wszystkie  dostarczone  aparaty  telefoniczne i tablety  musza  być  fabrycznie  nowe  i 

tworzyć handlowy komplet tak, jak przewiduje to producent. 

 Wszystkie aparaty telefoniczne i tablety mają być dostarczone na koszt i ryzyko 

Wykonawcy w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. 

 Dostarczone  aparaty  telefoniczne i tablety wraz  z  akcesoriami  muszą  posiadać  

certyfikat zgodności  CE  oraz  świadectwo  homologacji  lub  certyfikat  zgodności  lub  
znak zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami wydane przez uprawniony organ 

innego państwa, a uznane przez polski organ właściwy w sprawach  certyfikacji,  lub 
deklarację  zgodności  urządzenia  z  zasadniczymi  wymaganiami,  wydaną  przez 

producenta albo jego przedstawiciela. Dokumenty, o których mowa powyżej muszą być 

dostarczone w dniu dostawy sprzętu. 
 Aparaty  telefoniczne i tablety  muszą  być  objęte  24  miesięczną  gwarancją,  

 Wykonawca  zagwarantuje  w  ramach  umowy  pełną  obsługę  serwisową  aparatów 

telefonicznych i tabletów  (odbiór  uszkodzonego  urządzenia  z  siedziby  

Zamawiającego, zapewnienie  urządzenia  zastępczego  oraz  dostarczenie  urządzenia  
po  naprawie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego). 

 
f) Wymagania dodatkowe 
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 Wykonawca zapewni dostęp do elektronicznego systemu umożliwiającego bezpieczną   

i samodzielną  obsługę  konfiguracji  konta  poprzez  aplikację  internetową działającą  

w trybie online. Usługa dostępna będzie całodobowo. 

 Wykonawca  udostępni  upoważnionym  osobom  Zamawiającego  możliwość  dostępu  

do bilingów  wszystkich  numerów  telefonów  komórkowych  będących  przedmiotem 
postępowania. 

 Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie miał dostęp do bilingu za dowolny 

okres rozliczeniowy w okresie od upływu miesiąca od terminu rozpoczęcia świadczenia 
usługi przez Wykonawcę do upływu miesiąca od terminu wygaśnięcia umowy.  

 Upoważniony  przedstawiciel  Zamawiającego  będzie  mógł  pobierać  biling   

z  danego okresu  wielokrotnie  za  pomocą  aplikacji  internetowej  na  dysk  lokalny  

swojego komputera  w  formacie  tekstowym  umożliwiającym  wgląd  w  jego  treść  za  
pomocą ogólnie dostępnej i bezpłatnej aplikacji (ADOBE  PDF)   

 Wykonawca  zapewni  ponadto możliwość exportu bilingu do pliku w formacie 

akceptowanym przez MS Excel. 
 W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca, w odniesieniu do napraw gwarancyjnych, 

zapewnia  transport  uszkodzonego  i  naprawionego  aparatu  telefonicznego lub tabletu  

„do"  i  „z" siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 Wykonawca  wyznaczy   dedykowanego   opiekuna   technicznego   i   handlowego    

w   celu zapewnienia bieżącej obsługi drogą e-mailową oraz telefoniczną  

 Potwierdzeniem  przez  Zamawiającego  dostawy  sprzętu (aparaty  telefoniczne, tablety i 

karty SIM) będzie podpisany bez zastrzeżeń przez  obie  Strony  umowy  Protokół  

odbioru.  Z  chwilą podpisania  Protokołu  odbioru  przez  obie  Strony  sprzęt  staje  się 
własnością Zamawiającego. 

 Wszystkie naprawy sprzętu nie objęte gwarancją powinny być realizowane przez 

Wykonawcę i fakturowane oddzielną fakturą, która nie będzie zwiększała wartości 
zamówienia. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3   
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

WZÓR UMOWY 
 

Umowa Nr SP ZOZ WSPRiTS-………/18 

zawarta w Płocku dnia ........................ 2018 roku pomiędzy: 
 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku z siedzibą przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 

5, 09-400 Płock wpisanym do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000029842, REGON: 

610317845, NIP: 774-10-02-289 zwany dalej „Zamawiającym” 
reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………. 
i 

………………………………………………………………………. 

a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

zwany dalej „Wykonawcą” 

reprezentowany przez: 
……………………………………………………...... 

 
 

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy mogą być nazwani „Stroną” lub łącznie 
„Stronami”. 

Umowa zawarta bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 i 1603.), na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy, o wartości 
umowy nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO (bez VAT). 

W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego na świadczenie usług telefonii komórkowej  
i pakietowej transmisji danych, Znak: TZPiZI-ZO.250/19/U/18 ogłoszonego na stronie 

internetowej i prowadzonego na podstawie “Regulaminu udzielania zamówień o wartości 

nieprzekraczającej progu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”, 
wprowadzonego przez Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku Zarządzeniem nr 23/2016 z dnia 

01.09.2016 r., została zawarta umowa o następującej treści („Umowa”):  
 

§ 1. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych 
wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych sztuk 52 i tabletów sztuk 2 oraz dostarczenie 

aktywnych kart SIM, zgodnie ze złożoną ofertą przez Wykonawcę z dnia ………………., która stanowi 
integralną część umowy. 

 
§ 2. 

1. Podstawowe informacje: 

a) Umowa z wyłonionym Wykonawcą realizowana będzie w okresie 24 miesięcy licząc od dnia 
podpisania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług - aktywacja kart SIM obowiązywałaby od 

godz. 0:00 dnia 3 grudnia 2018r. 
b) Zamawiający obecnie posiada 76 numerów, z czego 52 na usługi telefoniczne i 24 na usługi 

pakietu transmisji danych, które muszą być zachowane. 

c) Zamawiający,  po wyłonieniu Wykonawcy, poda wykaz aktualnych numerów  
wraz z przypisanym do niego abonamentem. 
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d) Wszelkie koszty związane z ewentualnym przeniesieniem numerów do nowego Operatora oraz 

aktywowaniem kart SIM ponosi Wykonawca. 

e) Wykonawca zapewnia, że w przypadku przeniesienia numerów nie spowoduje to przerwy  
w świadczeniu usług dłuższej niż 2 godz. 

f) Nowe karty SIM oraz aparaty telefoniczne tablety muszą być dostarczone na minimum 3 dni 
przed rozpoczęciem świadczenia usług. 

g) Wykonawca zablokuje połączenia oraz SMS/MMS z numerami specjalnymi  

o podwyższonej opłacie w momencie uruchomienia usługi. W przypadku połączenia lub 
wysłania SMS/MMS przez Zamawiającego koszt takiego połączenia ponosi Wykonawca.  

2. Opłaty abonamentowe, aparaty telefoniczne i tablety: 
a) warianty abonamentów: 

 abonament wariant 1: bezpłatne nielimitowane rozmowy, smsy, mmsy do wszystkich 

sieci oraz pakiet danych min. 10 GB - sztuk 6, 
 abonament wariant 2: bezpłatne nielimitowane rozmowy, smsy, mmsy do wszystkich 

sieci oraz pakiet danych min. 1 GB - sztuk 46, 

 abonament wariant 3: pakiet danych min 30 GB - sztuk 2, 

 abonament wariant 4: pakiet danych min 10 GB - sztuk 3, 

 abonament wariant 5: pakiet danych min 1 GB - sztuk 19, 

Do przeniesienia przewidziane są 52 numery oraz 24 nowe numery. 

b) aparaty telefoniczne oraz tablety: 
1. Telefon typu A sztuk 2 o poniższych lub lepszych parametrach: 

- system operacyjny: Android 
- procesor: minimum 4x2,80 GHz, 4x1,70 GHz 

- typ procesora: Ośmiordzeniowy 

- pamięć RAM: 4 GB 
- pamięć wbudowana: 64 GB 

- rozdzielczość wyświetlacza: 2960 x 1440; 5,8” 
- wymiary: 147.70 x 68.70 x 8.50 mm 

- bateria: Li-Ion 3000 mAh 
- zewnętrzna pamięć: microSD, microSDHC, microSDXC 

- sieci: GSM / HSPA / LTE / FDD LTE / TDD LTE 

- aparat z tyłu: 12 Mpx, zoom cyfrowy 8x + 12 Mpx 
- aparat z przodu: 8 Mpx 

- klasa szczelności: IP 68 
- waga maksymalna: 168 g 

- standard karty SIM: nano SIM 

- DUAL SIM: tak 
- Bluetooth: v5.0 

- WiFi: v802.11 a/b/g/n/ac 
- USB typ C 

- Format dźwięku: 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, 

MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF 
- Format wideo: H.263, H.264, H.265, MPEG4 - 30 fps 

- Lokalizacja GPRS 
- Moduł GPS 

- Obsługa A-GPS 
-Obsługa Glonass 

- Obsługa NFC 

- Rysik 
- Czujniki: Czytnik linii papilarnych, żyroskop, czujnik halle-a, skaner tęczówki. 

2. Telefon typu B sztuk 2 o poniższych lub lepszych parametrach: 
- system operacyjny: Android 

- procesor: minimum 4x2,70 GHz, 4x1,70 GHz 

- typ procesora: Ośmiordzeniowy 
- pamięć RAM: 6 GB 

- pamięć wbudowana: 128 GB 
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- rozdzielczość wyświetlacza: 2960 x 1440; 6,4” 

- wymiary: 161.90 x 76.40 x 8.80 mm 

- bateria: Li-Ion 4000 mAh 
- zewnętrzna pamięć: microSD, microSDHC, microSDXC 

- sieci: GSM / HSPA / LTE / FDD LTE / TDD LTE 
- aparat z tyłu: 12 Mpx, zoom cyfrowy 10x 

- aparat z przodu: 8 Mpx 

- klasa szczelności: IP 68 
- waga maksymalna: 201 g 

- standard karty SIM: nano SIM 
- DUAL SIM: tak 

- Bluetooth: v5.0 
- WiFi: v802.11 a/b/g/n/ac 

- USB typ C 

- Format dźwięku: 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, 
MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF 

- Format wideo: H.263, H.264, H.265, MPEG4 - 30 fps 
- Lokalizacja GPRS 

- Moduł GPS 

- Obsługa A-GPS 
- Obsługa Glonass 

- Obsługa NFC 
- Czujniki: Czytnik linii papilarnych, żyroskop, czujnik halle-a, skaner tęczówki. 

3. Telefon typu C sztuk 1 o poniższych lub lepszych parametrach: 
- system operacyjny: Android 
- procesor: minimum 4x2,36 GHz, 4x1,70 GHz 

- typ procesora: Ośmiordzeniowy 
- pamięć RAM: 4 GB 

- pamięć wbudowana: 64 GB 
- rozdzielczość wyświetlacza: 2244 x 1080; 5,8” 

- wymiary: 149.10 x 70.80 x 7.65 mm 

- bateria: Li-Po 3400 mAh 
- zewnętrzna pamięć: microSD, microSDHC, microSDXC 

- sieci: GSM / HSPA / LTE / FDD LTE / TDD LTE 
- aparat z tyłu: 12 Mpx, zoom cyfrowy oraz drugi 20x 

- aparat z przodu: 24 Mpx 

- klasa szczelności: IP 53 
- waga maksymalna: 165 g 

- standard karty SIM: nano SIM 
- DUAL SIM: tak 

- Bluetooth: v5.0 
- WiFi: v802.11 a/b/g/n/ac 

- USB typ C 

- Format dźwięku: 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP4, OGG, WAV 
- Format wideo: H.263, H.264, MPEG4 - 30 fps 

- Lokalizacja GPRS 
- Moduł GPS 

- Obsługa A-GPS 

- Obsługa Glonass 
- Obsługa NFC 

- Czujniki: Czytnik linii papilarnych, żyroskop, czujnik halle-a. 
4. Telefon typu D sztuk 8 o poniższych lub lepszych parametrach: 

- system operacyjny: Android 
- procesor: minimum 8x1,60 GHz 

- typ procesora: Ośmiordzeniowy 

- pamięć RAM: 3 GB 
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- pamięć wbudowana: 32 GB 

- rozdzielczość wyświetlacza: 1480 x 720; 5,6” 

- wymiary: 149.90 x 70.80 x 7.70 mm 
- bateria: Li-Ion 3000 mAh 

- zewnętrzna pamięć: microSD, microSDHC, microSDXC 
- sieci: GSM / HSPA / LTE, 

- aparat z tyłu: 16 Mpx, 

- aparat z przodu: 16 Mpx 
- waga maksymalna: 162 g 

- standard karty SIM: nano SIM 
- Bluetooth: v4.2 

- WiFi: v802.11 a/b/g/n 
- USB v2.0 

- Format dźwięku: 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, 

RTX, WAV, WMA, XMF 
- Format wideo: H.263, H.264, MPEG4 - 30 fps 

- Lokalizacja GPRS 
- Moduł GPS 

- Obsługa A-GPS 

- Obsługa Glonass 
- Czujniki: Czytnik linii papilarnych, żyroskop, czujnik halle-a. 

5. Telefon typu E sztuk 4 o poniższych lub lepszych parametrach: 
- system operacyjny: Android 

- procesor: minimum 8x1,60 GHz 

- typ procesora: Ośmiordzeniowy 
- pamięć RAM: 3 GB 

- pamięć wbudowana: 32 GB 
- rozdzielczość wyświetlacza: 1480 x 720; 5,6” 

- wymiary: 149.30 x 70.20 x 8.20 mm 
- bateria: Li-Ion 3000 mAh 

- zewnętrzna pamięć: microSD, microSDHC, microSDXC 

- sieci: GSM / HSPA/ LTE / FDD LTE / TDD LTE 
- aparat z tyłu: 13 Mpx, 

- aparat z przodu: 8 Mpx 
- klasa szczelności: IP 68 

- waga maksymalna: 154 g 

- standard karty SIM: nano SIM 
- Bluetooth: v4.2 

- WiFi: v802.11 b/g/n 
- USB v2.0 

- Format dźwięku: 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MXMF, OGA, OGG, 
OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF 

- Format wideo: H.263, H.264, MPEG4 - 30 fps 

- Lokalizacja GPRS 
- Moduł GPS 

- Obsługa A-GPS 
- Obsługa Glonass 

- Czujniki: Czytnik linii papilarnych, żyroskop, czujnik halle-a. 

6. Telefon typu F Maxcom Strong MM916 3G lub równoważny sztuk 35  
o poniższych lub lepszych parametrach: 

- rozdzielczość wyświetlacza: 240 x 320 
- wymiary: 128.00 x 60.00 x 15.00 mm 

- bateria: Li-Ion 1400 mAh 
- zewnętrzna pamięć: microSD, microSDHC 

- sieci: GSM,  

- aparat z tyłu: 2 Mpx, 
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- klasa szczelności: IP 67 

- waga maksymalna: 124 g 

- standard karty SIM: SIM 
- Bluetooth: tak 

- USB v2.0 
- Format dźwięku: - 

- Format wideo: MPEG4, H.263, H.264 

7. Tablet typu A sztuk 2 o poniższych lub lepszych parametrach: 
- system operacyjny: Android 

- procesor: minimum 4x2.35 GHz & 4x1.9 GHz 
- typ procesora: Ośmiordzeniowy 

- pamięć RAM: 4 GB 
- pamięć wbudowana: 64 GB 

- rozdzielczość wyświetlacza: 1600 x 2560, 10,5 cala 

- wymiary: 249.3 x 164.3 x 7.1 mm 
- bateria: Li-Po 7300 mAh 

- zewnętrzna pamięć: microSD, microSDHC, microSDXC 
- sieci: GSM / HSPA / LTE 

- aparat z tyłu: 13 Mpx, 

- aparat z przodu: 8 Mpx 
- waga maksymalna: 483 g 

- standard karty SIM: nano SIM 
- Bluetooth: v5.0 

- WiFi: v802.11 a/b/g/n/ac 

- USB Typ C 
- Format dźwięku: 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MXMF, OGA, - OGG, RTTTL, RTX, 

WAV, WMA, XMF 
- Format wideo: H.263, H.264, H.265, MPEG4 - 30 fpd 

- Lokalizacja GPRS 
- Moduł GPS 

- Obsługa A-GPS 

- Obsługa Glonass 
- Rysik 

- Czujniki: Żyroskop, czujnik halle-a, skaner tęczówki. 
c) Wykonawca w ramach miesięcznych opłat dodatkowo zapewni: 

 Bezpłatną aktywację kart SIM; 

 Usługę poczty głosowej; 

 Identyfikację numeru rozmówcy; 

 Powiadomienie o próbie połączenia (SMS); 

 Bezpłatne połączenia przychodzące; 

 Opłata abonamentowa wykazana na fakturze będzie łączną opłatą dla wszystkich  

76 numerów, z wyszczególnieniem poszczególnych usług dla każdego numeru. 
d)  Karty SIM: 

 karta SIM powinna być zabezpieczona przed uruchomieniem 4 cyfrowym kodem PIN; 

 w przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta SIM musi zostać 

samoczynnie  zablokowana. Odblokowanie  możliwe  powinno  być  jedynie  po 

wprowadzeniu podanego (przy dostarczeniu kart SIM) przez Wykonawcę kodu PUK; 
 Wykonawca zapewni możliwość natychmiastowej blokady karty SIM np.: w przypadku 

kradzieży  lub  utraty  aparatu  telefonicznego  po  zgłoszeniu  przez  upoważnionego 

pracownika Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą, a także bezpłatne wydanie  
i aktywację duplikatów kart SIM; 

 karty  SIM  mają  być  dostarczone  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  w  opakowaniach 

uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich ma być widoczny 

numer telefoniczny; 

 dostarczone  przez  Wykonawcę  karty  SIM  muszą  być  kompatybilne  z  dostarczonymi 

aparatami telefonicznymi i tabletami. 
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e) Aparaty telefoniczne i tablety: 

 Wszystkie  dostarczone  aparaty  telefoniczne i tablety  muszą  być  fabrycznie  nowe  

i tworzyć handlowy komplet tak, jak przewiduje to producent; 

 Wszystkie aparaty telefoniczne i tablety mają być dostarczone na koszt i ryzyko 

Wykonawcy w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie; 
 Dostarczone  aparaty  telefoniczne i tablety wraz  z  akcesoriami  muszą  posiadać  

certyfikat zgodności  CE  oraz  świadectwo  homologacji  lub  certyfikat  zgodności  lub  

znak zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami wydane przez uprawniony organ 
innego państwa, a uznane przez polski organ właściwy w sprawach  certyfikacji  lub 

deklarację  zgodności  urządzenia  z  zasadniczymi  wymaganiami wydaną  przez 

producenta albo jego przedstawiciela. Dokumenty, o których mowa powyżej muszą być 
dostarczone w dniu dostawy sprzętu. 

 Aparaty  telefoniczne i tablety  muszą  być  objęte  co  najmniej  24  miesięczną 

gwarancją; 
 Wykonawca  zagwarantuje  w  ramach  umowy  pełną  obsługę  serwisową  aparatów 

telefonicznych i tabletów  (odbiór  uszkodzonego  urządzenia  z  siedziby Zamawiającego, 

zapewnienie  urządzenia  zastępczego  oraz  dostarczenie  urządzenia  po  naprawie 
bezpośrednio do siedziby Zamawiającego). 

f) Wymagania dodatkowe: 

 Wykonawca zapewni dostęp do elektronicznego systemu umożliwiającego bezpieczną  

i samodzielną  obsługę  konfiguracji  konta  poprzez  aplikację  internetową działającą   
w trybie online. Usługa dostępna będzie całodobowo; 

 Wykonawca  udostępni  upoważnionym  osobom  Zamawiającego  możliwość  dostępu  

do bilingów  wszystkich  numerów  telefonów  komórkowych  będących  przedmiotem 
postępowania; 

 Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie miał dostęp do bilingu za dowolny 

okres rozliczeniowy w okresie od daty rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę 

do upływu miesiąca od terminu wygaśnięcia umowy; 
 Upoważniony  przedstawiciel  Zamawiającego  będzie  mógł  pobierać  biling  z  danego 

okresu  wielokrotnie  za  pomocą  aplikacji  internetowej  na  dysk  lokalny  swojego 

komputera  w  formacie  tekstowym  umożliwiającym  wgląd  w  jego  treść  za  pomocą 
ogólnie dostępnej i bezpłatnej aplikacji (ADOBE  PDF);   

 Wykonawca  zapewni  możliwość exportu bilingu do pliku w formacie akceptowanym 

przez MS Excel; 
 W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca, w odniesieniu do napraw gwarancyjnych, 

zapewnia  transport  uszkodzonego  i  naprawionego  aparatu  telefonicznego lub tabletu  

„do"  i  „z" siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

 Wykonawca  wyznaczy   dedykowanego   opiekuna   technicznego   i   handlowego    

w   celu zapewnienia bieżącej obsługi drogą e-mailową oraz telefoniczną; 
 Potwierdzeniem  przez  Zamawiającego  dostawy  sprzętu  będzie podpisany  bez  

zastrzeżeń,  przez  obie  Strony  umowy,  Protokół  odbioru.  Z  chwilą podpisania  

Protokołu  odbioru  przez  obie  Strony  sprzęt  staje  się własnością Zamawiającego. 
 

§ 3. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do świadczenia usług opisanych  
w umowie.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług 
stanowiących przedmiot umowy w zakresie określonym w ustawie z dnia 16 lipca 2004r. Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. 2018r. poz. 1954). 
 

§ 4. 

1. Wykonawca gwarantuje stałe ceny netto przez cały okres obowiązywania umowy.  
2. Łączna maksymalna wartość umowy wynosi ………………zł brutto (słownie: ……………..……….),  

w tym: podatek VAT: ……………..… (słownie: …..…………………………………………….………………..),  

          wartość netto: ………………………………… (słownie: ……………………………………………………………).  
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3. Ceny określone w ofercie Wykonawcy są ustalone na okres obowiązywania umowy i obejmują 

wszystkie elementy usługi telekomunikacyjnej, wyszczególnione w § 1 niniejszej umowy.  

4. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za okres rozliczeniowy, na podstawie 

prawidłowo wystawionej, raz na miesiąc, faktury zbiorczej przekazanej Zamawiającemu  

w formie papierowej na adres: SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock.  
Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty jej wystawienia, pod warunkiem, że faktura 
zostanie dostarczona Zamawiającemu, najpóźniej na 10 dni przed terminem zapłaty.  

6. Wykonawca zobowiązuje się rozliczyć wartość  telefonów komórkowych i tabletów  

w okresie 24 miesięcy w równych ratach płatnych wraz z fakturą za usługi 
telekomunikacyjne. 

7. Za datę dokonania płatności faktur Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego 
polecenia do banku prowadzącego jego rachunek.  

8. Ostateczna wartość umowy może ulec zmniejszeniu i będzie uzależniona od rzeczywistych 

potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy. Ceny nie mogą ulec podwyższeniu przez cały 

okres trwania umowy, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 11. Obniżenie cen jest 

dopuszczalne w każdym momencie i nie wymaga aneksu do umowy.  

9. W przypadku niewyczerpania kwoty netto, określonej w ust. 2, Wykonawcy nie przysługuje 

żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.  

10.  W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym: koszty 

uruchomienia, koszt obsługi serwisowej w czasie trwania gwarancji, opłaty i podatki, w tym 
podatek od towarów i usług VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli są należne, wszelkie inne 

obciążenia Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.   
11. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, może pociągnąć za sobą zmianę 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2 i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.  
12. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu względem 

Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy. Czynność prawna dokonana bez tej zgody 
jest nieważna, co stanowi konsekwencję postanowień art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650, 
1128, 1375, 1532, 1693 i 1669).  

13. Zamawiający nie udziela zaliczek na realizację przedmiotu umowy. 

 
§ 5. 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest  
Pan Łukasz Kęsicki, tel: 695-290-999, e-mail: l.kesicki@wspritsplock.pl  

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest 

…………………………………….…., e-mail: ……………………………………….. 
3. Wykonawca ma obowiązek wobec Zamawiającego m.in.:  

a) Informowania o planowanych przerwach w dostępie do usług - z odpowiednim 
wyprzedzeniem, informując jednocześnie o przewidywanym czasie przywrócenia 

funkcjonowania usług;  
b) świadczenia bezpłatnego wsparcia technicznego dla sprzętu w okresie gwarancji.  

4. Do obowiązków Zamawiającego należy m.in.: 

a. współpraca z Wykonawcą w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia,  
w tym niezwłoczne dostarczanie niezbędnych informacji oraz dokumentów,  

b. udostępnienie wszelkiej potrzebnej infrastruktury i innych zasobów będących  
w dyspozycji Zamawiającego w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia, 

c. dokonanie na wezwanie Wykonawcy odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie 

Zamawiającego.  
§ 6. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy lub do wyczerpania kwoty netto, o której mowa 
w § 4 ust. 2 Umowy, z zastrzeżeniem że Umowa wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2018 r.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług od dnia 3 grudnia 2018 roku 

mailto:l.kesicki@wspritsplock.pl
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godz. 0:00 i zobowiązany jest przedstawić protokół z wykonania tej czynności.  

3. Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług zobowiązany jest dostarczyć 

urządzenia o parametrach nie gorszych, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia,  
a wskazanych w ofercie - Załącznik do umowy. 

 
§ 7. 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego sprzętu.  

2. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone aparaty telefoniczne i tablety. 
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru.  

3. Do dostarczonego sprzętu objętego gwarancją, Wykonawca załącza wszelkie niezbędne 
dokumenty gwarancyjne.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego sprzętu będącego na gwarancji  
w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego 

telefonicznie lub drogą elektroniczną, o ile warunki udzielonej gwarancji na warunkach 

ogólnych określonych przez producenta nie stanowią inaczej. W przypadku usterki nie objętej 
naprawą gwarancyjną (na warunkach ogólnych producenta) decyzję o ewentualnej naprawie 

podejmie Zamawiający, po otrzymaniu od Wykonawcy wstępnej analizy kosztów naprawy.  
5. Wykonawca zapewnia na własny koszt transport uszkodzonego i naprawionego sprzętu na 

adres wskazany przez Zamawiającego.  

6. W przypadku konieczności wymiany karty SIM, Wykonawca umożliwi odbiór duplikatu karty  
w swoim Salonie Sprzedaży osobom uprawnionym do posiadania hasła dostępu ze strony 

Zamawiającego lub prześle na adres SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock. 

 

§ 8. 
1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy w zakresie terminów uruchomienia 

usług, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% od wartości 
umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia tj. do 7 dni, a jeżeli opóźnienie będzie 

trwało dłużej niż 7 dni czyli 8 lub więcej dni w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, Zamawiający 

ma prawo rozwiązać umowę lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w ust. 4. 
2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

gwarancji i rękojmi sprzętu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,4% od wartości umowy 
brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad, a jeżeli opóźnienie będzie trwać dłużej niż 7 dni czyli 8 lub więcej dni, kary 

umowne w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Jeżeli 
opóźnienie będzie trwało dłużej niż 15 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie 

natychmiastowym z winy Wykonawcy lub odstąpić od umowy, z zachowaniem prawa do kary 
umownej określonej w ust. 4. 

3. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca 
ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.  

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest 

zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto,  
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kare umowną w wysokości 10 % wartości 
umowy brutto, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności 
Wykonawcy za zrealizowane zamówienie, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Cywilnego. 

8. Naliczanie kar, o których mowa powyżej nastąpi po zakończeniu procedury reklamacyjnej. 
Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i 

warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie 
reklamacji usługi telekomunikacyjnej z dnia 24 lutego 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 284). 

 

§ 9. 
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1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy 

ustawy Prawo telekomunikacyjne i Kodeksu Cywilnego.  

2. W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanych na 
drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na 

siedzibę Zamawiającego.  
3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie  

aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

4. Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy, w tym 
okresie gwarancji i rękojmi, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie 

prawnej formy prowadzonej działalności, o zmianie adresu siedziby firmy, ewentualnie  
o zmianie adresu jej w właściciela pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania 

oraz uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez 
Wykonawcę.  

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Regulamin świadczenia usług 

telekomunikacyjnych, który będzie załącznikiem do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem,  
że będzie miał on zastosowanie jedynie w zakresie niesprzecznym z umową. 

 
§ 10. 

1. Zamawiający posiada Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w oparciu o normy:  

PN-EN ISO 9001:2015, PN-N-18001:2004. Strony umowy zobowiązują się do stosowania 
wymagań wymienionych norm w zakresie wzajemnej współpracy wynikającej z niniejszej 

umowy. 
2. W czasie wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego 

udzielić mu wyjaśnień, dotyczących przebiegu realizacji usługi w terminie nie dłuższym  

niż 2 dni roboczych od daty zgłoszenia udzielenia wyjaśnień. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie auditu wewnętrznego przez Zamawiającego 

sposobu realizacji usług zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie – przepisami 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz. U. z 2018r. 

poz. 799,650,1356,1564,1590,1592,1648 i 1722) oraz ustawą o odpadach z dnia  
14 grudnia 2012r. (Tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 992,1000, Dz. U. z 2015r. poz. 122, 

Dz. U. z 2018r. poz. 1479,1564,1592,1544), przepisami wykonawczymi do ustaw, przepisami 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Tekst jednolity Dz. U. z 2018r. 
poz. 620 i 1669) oraz zgodnie z normami PN-EN ISO 9001; PN-EN ISO 18001. 

 
§ 11. 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy,  

2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

§ 12. 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
1. Oferta Wykonawcy z dnia…….. 

2. ……….. 
3. ………… 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:               WYKONAWCA: 


