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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 wraz z dostawą nowych aparatów 
telefonicznych. 
Znak: TZPiZI-ZO.250/16/U/16  

 
Płock, dnia 04.10.2016 r.        

  ZATWIERDZIŁ: 
Z-ca Dyrektora ds. 
Techniczno-Eksploatacyjnych 
 
Zofia Gołębiewska 
……………………..…………………. 
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. Gwardii Ludowej 5, 09-400 Płock. 
KRS – 0000029842;  NIP  774-10-02-289;  REGON  - 610317845:   
tel. 024-26-78-400;  tel. / fax.  024-26-78-415 ;   
www.wspritsplock.pl , e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl .   
 w sprawie zapytania ofertowego e-mail:  
inwestycje@wspritsplock.pl  
 
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1435 

 
II. PODSTAWA PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 

Zapytanie ofertowe wyłączone jest z pod 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 wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych sztuk 52 i modemów sztuk 3  
oraz w razie potrzeby dostarczenie aktywnych kart SIM. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem oferowanego przedmiotu zamówienia 
określa Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Do oferty należy załączyć: foldery oferowanych telefonów komórkowych z oznaczeniem marki  
i typu lub wskazać stronę internetową, na której Zamawiający będzie mógł uzyskać parametry 
techniczne danego telefonu. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert - częściowych i wariantowych*. 
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5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w zapytaniu ofertowym. 
6. Wspólny słownik zamówień CPV:  64212000-5 Usługi telefonii komórkowej,  

                                                                32250000-0 Telefony komórkowe.  
 

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, tj. od dnia 30 października 2016 roku do dnia 29 października 2018 
roku lub do wyczerpania kwoty netto przedmiotu umowy. 

    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 dokumenty oraz oświadczenia:  

a) 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 (Dz.U. z 2016 poz. 
1489), 

b) że zapoznał się z zapytaniem ofertowym – oznaczone znakiem TZPiZI-
ZO.250/16/U/16 i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń – oświadczenie w ofercie, 

c) o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – 
oświadczenie w ofercie, 

d) o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem 
technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie  
w ofercie, 

e) że 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 – 
oświadczenie w ofercie, 

f) że składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu 
składania ofert – oświadczenie w ofercie. 

5. Zainteresowani Oferenci składają ofertę na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w terminie i miejscu wskazanym 
w rozdziale VII niniejszego zapytania osobiście, przesyłką pocztową, kurierską, pocztą 
elektroniczną; 
a) pisemnie na adres: 
     SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku  
    ul. Gwardii Ludowej 5, 09-400 Płock, 
 b) pocztą elektroniczną - oferta zeskanowana na adres: e-mail: inwestycje@wspritsplock.pl  

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). 
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10. Ofertę w formie pisemnej wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej 
kopercie opatrzonej następującymi napisami: 
ZAPYTANIE OFERTOWE – znak: TZPiZI-ZO.250/16/U/16 
Oferta na: świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych wraz  
z dostawą nowych aparatów telefonicznych. 
Nazwa i siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………… 
Nie otwierać przed: 14.10.2016r. r. godz. 12:15 
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: 
1. Miejsce składania ofert: 

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. 
Gwardii Ludowej 5 „SEKRETARIAT” 
Termin składania ofert: 14.10.2016 roku do godz. 12:00 

2. Miejsce otwarcia ofert: 
    SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. 
Gwardii Ludowej 5  pokój nr 15. 
Termin otwarcia ofert:  14.10.2016 roku o godz. 12:15 

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) podpisania oświadczenia (wymienionego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTY) potwierdzających, że Wykonawca: 
a) zapoznał się z zapytaniem ofertowym – oznaczone znakiem: TZPiZI-ZO.250/16/U/16  

i nie wnosi do niego zastrzeżeń, 
b) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej  

o ile wynika to z odrębnych przepisów. W załączeniu dokument pozwalający wykonywać 
działalność telekomunikacyjną wydany przez właściwy organ, zgodnie z przepisami Ustawy  
z dnia 16.07.2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016r. poz. 1489), 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
d) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje lub będzie dysponował 

potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
e) składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływem terminu 

składania ofert. 
f) 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); 

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

5) 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: 



 

                                        

                                                      

 

 

 

SP ZOZ WSPRiTS w Płocku 
4 

1) W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki zapytania ofertowego 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert: (opis kryteriów i zasad 
przyznawania punktów ): 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. 

4) Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe,  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty z zapytanie ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona. 

5) Zamawiający uzna ofertę za najkorzystniejsza, 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 
inwestycje@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 prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi Oferentami, którzy nie 
zostali wykluczeni z postępowania. 

8. 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. 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 
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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. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 
przykładowych materiałów przed podpisaniem umowy; 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu 
doprecyzowania ofert. 

6. 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.  

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

8. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie. 
 
XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

1/ p. Łukasz Kęsicki - strona merytoryczna - tel.: 24/26-78-414 (dni robocze – w godz.: 07:00 - 
14.00) lub 695-290-999  

2/ p. Justyna Rybska - strona formalno-prawna – tel.: 24/26-78-411 (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 wraz z dostawą 
nowych aparatów telefonicznych. 
 
Znak: TZPiZI-ZO.250/16/U/16  

 
dla 
 
SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 
ul. Gwardii Ludowej 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:…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…) 

 Do oferty należy dołączyć wykaz oferowanych telefonów komórkowych (marka i typ).  
W przypadku produktu (telefonu) równoważnego należy zaznaczyć do jakiego telefonu produkt jest 
równoważny. 

 
2. OŚWIADCZAM(Y), że podana cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 

należytego wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
3. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ: do realizacji przedmiotu zamówienia w terminach określonych  

w zapytaniu ofertowym to jest w okresie 24 miesięcy od dnia 30 października 2016 roku do 
dnia 29 października 2018 roku lub do wyczerpania kwoty netto zamówienia. 
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III. OŚWIADCZENIA: 

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

ZO.250/16/U/16 i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 
b) posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej  

o ile wynika to z odrębnych przepisów dowodem jest ……………………………….………………… 
który załączam*, lub należy pobrać  wymieniony dokument ze strony internetowej* 
………………………………, 

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
d) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym,  

a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
e) składając ofertę pozostaję nią związany przez okres 30 dni licząc od upływem terminu 

składania ofert. 
f) 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); 

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

 
VI. PODWYKONAWCY  

1. Wykonawca PRZEWIDUJE/ NIE PRZEWIDUJE* powierzenia podwykonawstwa w ramach 
niniejszego zapytania ofertowego. [*-niepotrzebne skreślić ] 

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

1. Przedmiot zamówienia: 
a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej  

i pakietowej transmisji danych wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych sztuk 
52 i modemów sztuk 3 oraz w razie potrzeby dostarczenie aktywnych kart SIM. 

2. 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 30 października 2016r. 

b) Zamawiający obecnie posiada 94 numery z czego 51 na usługi telefoniczne  
i 43 na usługi pakietu transmisji danych które muszą być zachowane. 

c) Zamawiający poda wykaz aktualnych numerów wraz z przypisanym do niego 
telefonem po wyborze 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. 

f) Nowe kart SIM oraz aparaty telefoniczne i modemy muszą być dostarczone  
na minimum 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług. 

3. Opłaty abonamentowe i aparaty telefoniczne oraz modemy. 
a) Zamawiający przewiduje kilka wariantów abonamentów: 

♦ dla 10 numerów: bezpłatne nielimitowane rozmowy, smsy, mmsy  
do wszystkich sieci oraz pakiet danych 5 Gb dla każdego numeru wraz  
z wybranymi telefonami – Samsung Galaxy S7 Edge  sztuk 10  
lub równoważny. 

♦ dla 7 numerów: bezpłatne nielimitowane rozmowy, smsy, mmsy  
do wszystkich sieci oraz pakiet danych 1GB wraz z wybranymi telefonami – 
Samsung Galaxy J5 sztuk 7 lub równoważny. 

♦  dla 34 numerów: bezpłatne nielimitowane rozmowy wraz z wybranymi telefonami 
– Maxcom MM238 sztuk 34 lub równoważny 

♦ dla 36 numerów: pakiet danych 1Gb wraz z wybranym telefonem – Samsung 
Galaxy J5 sztuk 1 lub równoważny. 

♦ dla 7 numerów: pakiet danych 10Gb wraz z wybranymi modemami – Huawei 
E5776 sztuk 3 lub równoważny. 

b) 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. 
♦ Bezpłatne blokowanie połączeń oraz SMS/MMS z numerami specjalnymi o 

podwyższonej opłacie. 
♦ Opłata abonamentowa wykazana na fakturze będzie łączną opłatą  

dla wszystkich 94 numerów, z wyszczególnieniem poszczególnych usług dla 
każdego numeru. 

c) 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  
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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. 

d) Aparaty telefoniczne i modemy: 
♦ Wszystkie  dostarczone  aparaty  telefoniczne i modemy  musza  być  fabrycznie  

nowe  i tworzyć handlowy komplet tak, jak przewiduje  
to producent. 

♦ Wszystkie aparaty telefoniczne i modemy mają być dostarczone na koszt 
i ryzyko Wykonawcy w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. 

♦ Dostarczone  aparaty  telefoniczne i modemy 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. 

♦ Aparaty  telefoniczne i modemy  muszą  być  objęte  co  najmniej   
24  miesięczną  gwarancją. 

♦ Wykonawca  zagwarantuje  w  ramach  umowy  pełną  obsługę  serwisową  
aparatów telefonicznych i modemów  (odbiór  uszkodzonego  urządzenia  z  
siedziby  Zamawiającego, zapewnienie  urządzenia  zastępczego  oraz  
dostarczenie  urządzenia  po  naprawie bezpośrednio do siedziby 
Zamawiającego). 

e) 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 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  „do"  i  „z" siedziby Zamawiającego na koszt  
i ryzyko Wykonawcy. 
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♦ Wykonawca  wyznaczy   dedykowanego   opiekuna   technicznego  
i   handlowego   w   celu zapewnienia bieżącej obsługi drogą e-mailową oraz 
telefoniczną. 

♦ Potwierdzeniem  przez  Zamawiającego  dostawy  aparatów  telefonicznych  
będzie podpisany  bez  zastrzeżeń  przez  obie  Strony  umowy  Protokół  odbioru.  
Z  chwilą podpisania  Protokołu  odbioru  przez  obie  Strony  aparaty  
telefoniczne  stają  się własnością Zamawiającego. 

f) Informacje ogólne: 
♦ Wykonawca musi zapoznać się z treścią zapytania ofertowego  

i zaakceptować bez zastrzeżeń jego warunki. 
♦ Wykonawca w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuje się  

do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
♦ Kryterium oceny oferty jest cena w 100%. 
♦ Ofertę należy złożyć mailowo lub osobiście, pocztą, kurierem do dnia 12.10.2016r. 

do godziny 12:00 (liczy się data wpływu) na adres inwestycje@wspritsplock.pl lub 
w siedzibie Zamawiającego ul. Gwardii Ludowej 5 09-400 Płock w Sekretariacie. 
W przypadku pytań proszę się kontaktować z Panem Łukaszem Kęsickim: 
pracownia@wspritsplock.pl lub tel. 695 290 999. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3   
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

WZÓR UMOWY 
UMOWA Nr   - ……/16  

zawarta w Płocku dnia   …………………… 2016 r. pomiędzy : 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 09-400 Płock ul. Gwardii Ludowej 
5,wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr - 0000029842;      
REGON - 610317845;     NIP  - 774 10 02 289;   
zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz, którego działają: 

 
mgr Lucyna Kęsicka Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS w Płocku 
i 
mgr Edyta Skonieczna                          p.o.   Główna Księgowa         
a 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 z siedzibą w  ………………… przy. ul……………… , poczta …………………… 
wpisana do ………………………………………………………………………………..…………… 
REGON - …………………………..…….. ;  NIP -  ………………………………………..; 
zwaną w treści umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz, którego działają: 
……………………………………………………………………………………….…  
………………………………………………………………………………………….. 
 
Wykonawca i Zamawiający w dalszej części umowy mogą być nazywani „Stroną” lub łącznie 
„Stronami”. 
 
Umowa zawarta bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r, Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2015, poz. 2164 z poźn. zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy, o wartości umowy nie 
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO (bez VAT), na podstawie 
Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych. 
 

W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego na: świadczenie usług telefonii komórkowej  
i pakietowej transmisji danych wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych 
Znak: TZPiZI-ZO.250/16/U/16. 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. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług telefonii 
komórkowej zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne  
(Dz. U. 2016 poz. 1489 ze zm.) wraz z dostawą fabrycznie nowych urządzeń, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy z dnia ……. stanowiącą integralną część niniejszej 
umowy -  załącznik nr 1. 
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§ 2. 
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 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. 2016 poz. 1489). 

 
 

§ 3. 
1. Wykonawca gwarantuje stałe ceny przez cały okres obowiązywania umowy. 
2. Łączna maksymalna wartość umowy wynosi………… zł brutto (słownie: ………………..),  

w tym: 
podatek VAT ……………..……. zł. 
wartość netto …………………. zł. 

3. W przypadku przekroczenia przyznanego limitu minut w danym cyklu rozliczeniowym, dodatkowe 
połączenia będą rozliczane wg stawki z oferty Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy. 

4. Ceny określone w ofercie Wykonawcy są ustalone na okres obowiązywania umowy  
i obejmują wszystkie elementy usługi telekomunikacyjnej, wyszczególnione w § 1 niniejszej 
umowy. 

5. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. 
6. 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. Gwardii Ludowej 5, 09-402 Płock. Termin płatności faktury 
wynosi 14 dni od daty jej wystawienia.  

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczone modemy i aparaty telefoniczne wybrane przez 
Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

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

9. 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. 12. Obniżenie cen jest dopuszczalne 
w każdym momencie i nie wymaga aneksu do umowy. 

10. W przypadku niewyczerpania kwoty brutto  określonej w ust. 2 Wykonawcy nie przysługuje żadne 
roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

11. 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. Usługi nie 
wymienione przez Zamawiającego oraz nieznane w chwili zawierania umowy rozliczane będą 
zgodnie z cennikami Wykonawcy dla usług biznesowych, który stanowi Załącznik do niniejszej 
umowy. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć aktualny cennik wraz z umowami i świadczenie 
usług telekomunikacyjnych.  

12. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, może pociągnąć za sobą zmianę 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2 nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

13. 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 o działalności 
leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).   

14. Zamawiający nie udziela zaliczek na realizację przedmiotu umowy. 
 
 

§ 4. 
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1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest  
Pan Łukasz Kęsicki, tel: 695-290-999, e-mail:pracownia@wspritsplock.pl. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy są ……………….., 
tel. ……………….., e-mail:……………………….. . 

3. Wykonawca ma obowiązek m.in. wobec Zamawiającego: 
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. 

 
§ 5. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy i obowiązuje od dnia 30 października 2016 roku  
do dnia 29 października 2018 roku lub do wyczerpania kwoty netto, o której mowa w § 3 ust 2. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić protokół z uruchomienia usługi. 
3. Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług zobowiązany jest dostarczyć 

urządzenia o parametrach nie gorszych, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia,  
a wskazanych w ofercie  - Załącznik nr 1 do umowy. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo - 
odbiorczego urządzenia stają się własnością Zamawiającego. 

 
§ 6. 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonych produktów, zgodnych z Załącznikiem nr 1 
do niniejszej umowy. Wykonawca udziela gwarancji, zgodnie z wypełnionym formularzem 
ofertowym, na dostarczony przedmiot zamówienia. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt, na warunkach ogólnych określonych przez 
producenta. W przypadku telefonów komórkowych na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Bieg 
terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru poszczególnych dostaw. 

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

4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego urządzenia będącego  
na gwarancji w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego 
telefonicznie, faksem 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. Gwardii Ludowej 5, 09-400 Płock. 

 
§ 7. 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy w zakresie terminów uruchomienia usług, 
Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto 
abonamentów usług niedostarczonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie 
będzie trwało dłużej niż 7 dni w wysokości 1% wartości brutto abonamentów usług 
niedostarczonych 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. 
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2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji  
i rękojmi sprzętu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,4% wartości brutto abonamentów usług 
objętych wadą za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad, a jeżeli opóźnienie będzie trwać dłużej niż 7 dni kary umowne w wysokości 1% 
wartości brutto abonamentów usług objętych wadą 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 zwłokę. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności 

Wykonawcy za zrealizowane zamówienie, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Cywilnego. 
6. 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 z dnia  
24 lutego 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 284 ze zm.). 

 
§ 8. 

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 nierozwiązanej  
na drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na 
siedzibę Zamawiającego. 

3. 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. 

 
§ 9. 

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie Strony. 
2. Postanowienia umowy mogą ulec zmianie tylko w przypadku, gdy zmiany będą wynikały z 

przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany będą wymagały, 
pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 

3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę 
sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 
a) nastąpienia zmiany podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę.  
b) zmiany spowodowanej wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT 

będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po Stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w 
kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie 
powodować zmniejszenie kosztów towarów po Stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT 
zapłaconego przez Wykonawcę, 

c) zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się 
przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej. 

d) zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których Strony 
umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 

e) optymalizacji stawek. 
4. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy,  

2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
           Zamawiający                                                                           Wykonawca 
 


