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Warszawa, 30 listopada 2017 r.

Instytut Badań Systemowych PAN informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej 130.000 Euro na:

Dostawę usług telekomunikacyjnych (ISDN) w budynku IBS PAN
1.

Nazwa oraz adres Zamawiającego
Instytut Badań Systemowych PAN ; 01-447 Warszawa ul. Newelska 6.
REGON 000686434
NIP 525-000-86-08

2.

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163, nr 170, poz. 1217 i nr 227, poz. 1658)
wraz z późniejszymi zmianami z dnia 13.04.2007 (Dz. U. Nr 82 poz. 560) w trybie przetargu nieograniczonego.

3.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje: :

•
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Instytutu Badań Systemowych PAN. W zakres usług będą wchodzić:
1) świadczenia usług telekomunikacyjnych:
a) połączenia lokalne,
b) połączenia międzystrefowe,
c) połączenia do sieci komórkowych,
d) połączenia międzynarodowe.
2) Świadczenie usługi linia cyfrowa 1 x ISDN (30B+D) dla lokalizacji:
- budynek Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie.
4.

Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zrealizuje zamówienie do dnia 31 grudnia 2019 r.

5.

Wadium: nie wymagamy wadium
6.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków. Dotyczy wszystkich części.
O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień, a w szczególności:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

określonej

przedmiotem

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń oraz
dokumentów wskazanych w pkt. 8 niniejszej SIWZ.
Zgodnie z art. 23 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji,
wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”.
Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania i uznanie jego oferty
za odrzuconą.
7.

Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń oraz
dokumentów wskazanych w pkt 6 i 8 niniejszej SIWZ. Zgodnie z art. 23 ustawy wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji, wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od
wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia / nie spełnia". Niespełnienie któregokolwiek warunku
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania i uznanie jego oferty za odrzuconą.
8.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu umożliwienia dokonania oceny
oferta musi zawierać następujące dokumenty (dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w następującej kolejności):

Lp

Warunki wymagane od Wykonawcy
ubiegającego się o zamówienie

Dokumenty potwierdzające spełnienie
wymaganych warunków

1

Oferta

Wypełniony Formularz Ofertowy (Załącznik nr 2)

2

Posiadanie uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień

Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu (Załącznik nr 3)
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej; dokumenty wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
lub poświadczone przez organ wydający.

3

Niepodleganie wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia

Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, określone w art.22 – Załącznik nr 3

4

Akceptacja projektu umowy

Parafowany na znak akceptacji projekt umowy załącznik nr 5

5

Oświadczenie na temat przynależności
do grupy kapitałowej

Oświadczenie dotyczące przynależności/braku
przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24
ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 )

6

Wypełnienie wykazu
podwykonawców/oświadczenie o braku
podwykonawców

Wypełniony wzór wykazu podwykonawców (lub
oświadczenie, że nie będzie takowych) załącznik nr 4

9.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są:
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk,
Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski,
Newelska 6, 01-447 Warszawa, woj. mazowieckie,
tel. 223810247,
fax 223810105, e-mail: Bartłomiej.Solarz@ibspan.waw.pl
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk,
Lidia Kubiczek,
Newelska 6, 01-447 Warszawa, woj. mazowieckie,
tel. 223810130,
fax 223810105, e-mail: Lidia.Kubiczek@ibspan.waw.pl
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

10. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert
o Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
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Wszelkie zmiany w ofercie powinny być parafowane przez wykonawcę.
Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na
zewnątrz.
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje inna osoba aniżeli wskazana w treści aktualnego odpisu z
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji (w szczególności pełnomocnik inny niż
prokurent) do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie tej osoby do złożenia oferty
- w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii (np. dokument pełnomocnictwa).
Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnika;
w przypadku podmiotów występujących wspólnie w dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać
wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się udzielenie zamówienia, a każdy z nich powinien
podpisać się pod tym dokumentem.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na piśmie wg
załączonych do SIWZ wzorów druków (formularz ofertowy) oraz zawierać pozostałe dokumenty
wskazane w wykazie załączników 1 2,3, i 4 SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający może w każdym czasie przed terminem składania ofert zmodyfikować treść SIWZ,
powiadamiając niezwłocznie o zmianie treści wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ.
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w art. 89 ust. 1 ustawy.
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust 1 i 2 Ustawy. O
unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert
2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert
podając uzasadnienia faktyczne i prawne.
Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia nastąpi z art.24 ust.1 i 2. Ofertę
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O odrzuceniu ofert zamawiający zawiadomi
wszystkich wykonawców.

12. Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert
•

Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego na adres:
INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN
01-447 Warszawa ul. Newelska 6
z dopiskiem PRZETARG ISDN

•

Wykonawca może wycofać złożoną ofertę, wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. W tym celu Wykonawca powinien złożyć
Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczona jak wyżej z dopiskiem „Zmiana” lub „Wycofanie”

•

Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania
ofert

•

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

•

Dokumenty winny być wykonane w języku polskim.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Miejsce składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert: 5.12.2017 r., godz. 12:00 Instytut Badań Systemowych PAN 01-447 Warszawa
ul. Newelska 6, Kancelaria.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 5.12.2017 r. godz. 12:15 Instytut Badań Systemowych PAN 01-447 Warszawa
ul. Newelska 6, pok. 306
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy
otwieraniu ofert, Zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
60% cena Kc (cena najniższej oferty/cena danej oferty * 10),
40% termin płatności Kp – (termin płatności 0-13 dni 0 pkt. – 14-60 dni 10 pkt., terminy płatności > 60dni nie
są dopuszczalne).
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Łączna punktacja będzie obliczana za pomocą wzoru:
Łącznie = 60%*Kc + 40%*Kp.
Dokładność obliczeń 2 miejsca po przecinku.
15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta
z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Wykonawca, który przedstawił najniższą cenę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z załączonym
wzorem, stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik nr 4).
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
Uczestnikom postępowania, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej na podstawie
art. 179 - 198 ustawy Prawo zamówień publicznych.
18. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
19. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający
przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
21. Oferty wariantowe
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.
22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
Adresy poczty elektronicznej - jak podano w punkcie 9. Informacje o sposobie porozumiewania się
zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
24. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje żadnego zwrotu kosztów w postępowaniu.

Lista załączników (załączniki stanowią integralną część SIWZ):
1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
2.
Formularz ofertowy - załącznik nr 2
3.
Oświadczenie o spełnianiu wymogów z art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 3
4.
Wykaz podwykonawców - załącznik nr 4
5.
Wzór umowy - załącznik nr 5
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Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Dostawa usług telekomunikacyjnych:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Instytutu Badań Systemowych PAN polegać będzie
na:
1) świadczeniu usług telekomunikacyjnych:
a) połączenia lokalne,
b) połączenia międzystrefowe,
c) połączenia do sieci komórkowych,
d) połączenia międzynarodowe.
2) Świadczenie usługi linia cyfrowa 1 x ISDN (30B+D) dla lokalizacji:
- budynek Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w
Warszawie.
3. Usługi, o których mowa powinny być świadczone z najwyższą starannością przy uwzględnieniu
powszechnie stosowanych w kraju nowoczesnych rozwiązań technicznych i zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4. Zapewnienie usługi telefonicznej, w naliczaniu sekundowym, w zakresie połączeń lokalnych,
międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych na zamawianych łączach.
5. Brak opłat za inicjację połączeń.
6. Umowa będzie zawarta na okres 2 lat, tj. od dnia 1.1.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.
7. Wykonawca powinien dokonać wszelkich czynności potrzebnych do rozpoczęcia świadczenia
usług telekomunikacyjnych dla Zamawiającego najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania
umowy, czyli w dniu 1.1.2018 r.
8. Wykonawca zapewni Zamawiającemu utrzymanie numerów 228373578, 228372772,
228364414, 228368150 via ISDN z zachowaniem numerów jako MSN (bądź odpowiedniego
bezpłatnego przekierowania), zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
9. Wykonawca uruchomi dostęp do usług 1x ISDN (30B+D) z nr DDI od nr (0-22) 38-10-100 do nr
(0-22) 38-10-399) w pierwszym dniu obowiązywania umowy, tj. w dniu 1.1.2018 r.
10. Wykonawca zapewni dostęp do usług 1x ISDN (30B+D) przez cały okres trwania umowy.
11. Usługi telekomunikacyjne powinny być świadczone w sposób ciągły, tj. codziennie, przez całą
dobę, przez cały okres realizacji umowy z zapewnieniem wysokiej jakości połączeń, tj.
poprawności wybierania numerów, braku zakłóceń utrudniających lub uniemożliwiających
korzystanie z usługi.
12. Wykonawca powinien dostarczać z każdą fakturą, nieodpłatnie, płyty CD (płyta CD może być
zastąpiona przez e-mail) zawierające specyfikację do faktury, tj. zbiorcze zestawienie wykonanych
przez Zamawiającego połączeń, w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wykaz ilości i
kosztów połączeń z danego numeru z zaznaczeniem połączeń lokalnych, międzystrefowych,
międzynarodowych i do sieci komórkowych wraz z datą oraz godziną rozpoczęcia połączenia,
czasu jego trwania oraz wysokości opłaty.
13. Wykonawca powinien usuwać zgłaszane awarie nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili
zgłoszenia.
14. W pierwszej fakturze Wykonawca obciąży Zamawiającego kosztami zainstalowania i
uruchomienia linii cyfrowej 1x ISDN (30B+D).
15. Wykonawca podaje wszystkie ceny w złotych polskich.
16. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r
o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 z 2002 r nr 144 poz. 1204 oraz 2003 r. nr 137 poz. 1302);
17. Cena podana w ofercie w PLN powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty
pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ. W cenie
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powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp.
włącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie
ważności oferty (dopuszczalna jest obniżka ceny w czasie trwania umowy niedopuszczalna jest
podwyżka za wyjątkiem podwyżki ceny w przypadku zmiany stawki ustawowej VAT).
18. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o przedstawiony opis przedmiotu zamówienia zawarty w
niniejszej SIWZ oraz w załączonym wzorze umowy.
19. Wykonawca zapewnia, że przydzielone numery DDI po okresie umowy mogą być przeniesione
do innego operatora.
20. Połączenia mają być realizowane z uwzględnieniem standardu CLIP.
Szacunkowe dane dotyczące ilości połączeń wykonanych w okresie listopad 2015 – październik
2017.
Lp.
Rodzaj połączeń czas połączeń w ilość połączeń w
okresie (min.)
okresie (szt.)
1.
połączenia
39251
15373
lokalne
2.
połączenia
8144
2491
międzystrefowych
3.
połączenia
do
51555
17288
sieci komórkowej
(Orange, Plus, TMobile, Play)
4.
połączenia
886
158
międzynarodowe
stacjonarne
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Załącznik nr 2
.................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ

OFERTY

ZAMAWIAJĄCY
Instytut Badań Systemowych PAN
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Instytutu Badań Systemowych PAN”
WYKONAWCA:
Nazwa podmiotu: ....................................................................................................
..........................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................
...........................................................................................................................
Telefon .............................................................
Faks ..................................................................
Regon: .............................................................
NIP: .................................................................
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w przedmiocie jw.:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym „Specyfikacją
istotnych warunków zamówienia” w następujących cenach:
- cenę netto .......................................PLN
słownie .........................................................................................................PLN
plus należny podatek VAT w wysokości ...........% co daje:
- cenę brutto .....................................PLN
słownie:........................................................................................................PLN

IBS PAN; przetarg F1-208-04/17;telefony;
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LP

Opis

Szacunkowy czas
połączeń w ciągu 2
lat (założenie średni
miesięczny czas
rozmów to czas
rozmów przez 2 lata
podzielony przez 24)

Ilość minut po
wykorzystaniu ew.
minut wliczonych
w abonament

Cena jednostkowa
netto za jedną
minutę po
wykorzystaniu ew.
minut wliczonych
w abonament

Cena netto
(4 x 5)

Cena brutto
(6 x VAT)

1
a.

2
Cena za jedną minutę połączenia lokalnego
(dni robocze od godz. 8.00 do 18.00)
Cena za jedną minutę połączenia do sieci
międzystrefowej (dni robocze od godz. 8:00
do 18:00)
Cena za jedną minutę połączenia do sieci
komórkowych (dni robocze od godz.8:00 do
godz.18:00)
Cena za jedną minutę
połączenia
międzynarodowego
do
krajów
Unii
Europejskiej (stacjonarne)
Uśredniona cena za jedną minutę połączenia
międzynarodowego (założenie na każdy z
wymienionych krajów przypada taka sama
ilość minut w obrębie sumarycznego czasu
połączeń) do Meksyku, USA, Chin, Korei
Płd., Japonii (stacjonarne)
Wysokość opłaty jednorazowej za instalację i
uruchomienie dostępu do usługi cyfrowej
Cena miesięcznej opłaty abonamentowej za
usługę linia cyfrowa 1 x ISDN (30B + D) (wraz
z utrzymaniem numerów)
RAZEM

3
40 000 min

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

b

c

d

e

f
g
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9 000 min

53 000 min

1000 min

700 min

1
24
-
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2. Oświadczam(y)
zgodnie
z
art.
44
ustawy
Pzp,
że
spełniamy
warunki
udziału
w postępowaniu określone w SIWZ oraz, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania.
3. Oświadczamy, iż prowadzimy działalność gospodarczą odpowiadającą zakresowi przedmiotu
zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od
daty jej otwarcia.
5. Oświadczamy, że w całości i bez zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte we wzorze Umowy będącej
częścią
składową
do
specyfikacji
istotnych
warunków
zamówienia
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na warunkach określonych
we wzorze Umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam(y), że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty wykonania zamówienia.
7. Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi w
ustawie prawo zamówień publicznych oraz określonymi przez zamawiającego w SIWZ.
8. Kompletna oferta zawiera ............ zapisanych i kolejno ponumerowanych stron od nr.......
do nr..............
9. Oświadczamy że termin płatności faktur będzie wynosił ….. dni (nie więcej niż 60 dni).

Załącznikami do niniejszego formularza oferty są :
1. załącznik nr 1 – oświadczenie wykonawcy
2. załącznik nr 2 – wykaz podwykonawców lub oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi
Wykonawcy
3. załącznik nr 3 –
..........................................................................................................itd

Miejscowość ............................................................... dnia .......................................... 2017 r

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

…………........................................
(nazwa- pieczęć firmowa Wykonawcy )

Załącznik Nr 3.

Zamawiający:
Instytut Badań Systemowych PAN
01-447 Warszawa
Ul. Newelska 6
Wzór
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy na: „Świadczenie usług
telekomunikacyjnych dla Instytutu Badań Systemowych PAN”
oświadczamy, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość ................................................................. dnia ........................................ 2009 r

..............................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy)
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..............................................................
(nazwa- pieczęć firmowa Wykonawcy)

Załącznik Nr 4

Zamawiający:
Instytut Badań systemowych PAN
Ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
Wzór
Wykaz podwykonawców (podmiotów), które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia

Lp.

Nazwa i adres Podwykonawcy

Zakres powierzonych czynności przy realizacji
zamówienia

Miejscowość ................................................................. dnia ...................................... 2015 r

....................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

UWAGA!
W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza żadnych czynności przy realizacji zamówienia Podwykonawcy
do oferty należy dołączyć oświadczenie, że wszystkie czynności będą wykonywane przez Wykonawcę
siłami własnymi bez pomocy Podwykonawcy.

IBS PAN; przetarg F1-208-4/17;telefony;
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Załącznik Nr 5

UMOWA Nr ………
zawarta w dniu .............................. w Warszawie, pomiędzy Instytutem Badań Systemowych PAN z
siedzibą w Warszawie przy ul. Newelskiej 6, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

a
......................................................................................................................................................
.................................................................z siedzibą ...................................................................,
.....................................................................................................................................................
..................., zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje:
...................................... - ...................................................

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w myśl art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.

1. Umowa reguluje prawa i obowiązki Stron związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych dla
Instytutu Badań Systemowych PAN.
2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług telekomunikacyjnych w
budynku IBS PAN położonym w Warszawie, przy ul. Newelskiej 6.
3. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla IBS PAN polegać będzie na:

1) Świadczeniu usług telekomunikacyjnych:
a) połączenia lokalne,
b) połączenia międzystrefowe,
c) połączenia do sieci komórkowych,
d) połączenia międzynarodowe.
2) Świadczenie usługi linia cyfrowa 1x ISDN (30B+D) dla lokalizacji budynek IBS PAN przy
ul. Newelskiej 6.
4. Usługi, o których mowa w niniejszej umowie świadczone będą z najwyższą starannością przy uwzględnieniu
powszechnie stosowanych w kraju nowoczesnych rozwiązań technicznych i zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§ 2.
Wykonawca w terminie określonym w niniejszej umowie zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności
potrzebnych do rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Zamawiającego.

§ 3.
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1. Wykonawca uruchomi dostęp do usług 1x ISDN (30B+D) z nr DDI od nr (0-22) 38-10-100 do nr (0-22)
38-10-399) w pierwszym dniu obowiązywania umowy, tj. w dniu 1.1.2018 r. oraz Wykonawca zapewni
Zamawiającemu utrzymanie numerów 228373578, 228372772, 228364414, 228368150 poprzez ISDN z
zachowaniem numerów jako MSN (bądź odpowiednie bezpłatne przekierowanie).
2. Wykonawca świadczyć będzie usługi ISDN (30B+D) przez cały okres trwania niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewnia, że przydzielone numery DDI po okresie umowy mogą być przeniesione do innego
operatora.
§ 4.
1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu utrzymanie numerów 228373578, 228372772, 228364414,
228368150 (bez przerw w pracy IBSPAN), zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.).
2. Przeniesienie przydzielonego numeru telefonicznego nie może powodować przerwy w świadczeniu usług
telekomunikacyjnych dłuższej niż 24 godziny liczone od określonego w umowie, dnia rozpoczęcia
świadczenia tych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w
sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
1670).
§ 5.
1.Wykonawca świadczy, a Zamawiający przyjmuje świadczenie przedmiotu umowy zgodnie
z poniższymi cenami maksymalnymi:
a) cena za 1 minutę połączenia lokalnego …... zł brutto
(słownie: ………………………………….....), w tym
....... % podatku od towarów i usług VAT
b) cena za minutę połączenia międzystrefowego …... zł brutto
(słownie: …………………………………….), w tym
....... % podatku od towarów i usług VAT
c) cena za minutę połączenia do sieci komórkowych …... zł brutto
(słownie: …………………………………………….), w tym
....... % podatku od towarów i usług VAT
d) cena za minutę połączenia międzynarodowego na numer stacjonarny do krajów Unii Europejskiej …... zł
brutto
(słownie: …………………………………………..),w tym
....... % podatku od towarów i usług VAT
e) uśredniona cena za minutę połączenia międzynarodowego na numer stacjonarny do krajów Meksyku,
USA, Chin, Korei Płd., Japonii …... zł brutto
(słownie: …………………………………………..),w tym
....... % podatku od towarów i usług VAT
e) wysokość opłaty jednorazowej za instalację i uruchomienie dostępu do usługi linii cyfrowej ISDN
(30B+D) ….......... zł brutto
(słownie: ……………………………………………), w tym
....... % podatku od towarów i usług VAT
f) cena miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę linia cyfrowa 1 x ISDN (30B+D)............... zł. brutto
(słownie: ..............................................................), w tym
....... % podatku od towarów i usług VAT
g) opłata za przeniesienie numerów .................. zł. brutto
(słownie: ………………………………………..), w tym
....... % podatku od towarów i usług VAT
2. Wskazane w pkt.1 ceny obowiązują w dni robocze pomiędzy godz. 8:00 a godz. 18:00
3. Dla wykonywanych połączeń będzie obowiązywało sekundowe naliczanie opłat (bez dodatkowych opłat
za inicjację połączeń).
IBS PAN; przetarg F1-208-4/17;telefony;
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4. Wartości, podane w pkt. 1, podczas całego okresu realizacji umowy nie mogą ulec podwyższeniu, za
wyjątkiem zmiany wartości wynikającej ze zmiany ustawowej stawki VAT.

§ 6.

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zakres i warunki wykonywania usług
telekomunikacyjnych realizowanych na podstawie umowy określa Regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych wydany na podstawie ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz Cennik
Usług, w przypadku ustalenia ceny połączenia poza godzinami określonymi w umowie i innych nieokreślonych
w umowie połączeń, w tym nieokreślonych połączeń międzynarodowych.

2. Ww. regulamin i cennik wiążą Strony w zakresie niesprzecznym z umową, treścią SIWZ
oraz treścią oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

3. O zmianach ww. regulaminu i cennika Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować
pisemnie Zamawiającego.
§ 7.
1. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać (raz w miesiącu) fakturę za realizowany przedmiot
zamówienia.
2. Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie w okresach miesięcznych zgodnie z okresem
rozliczeniowym Wykonawcy.
3. Należność za realizowany przedmiot umowy będzie płatna, przez Zamawiającego przelewem na konto
Wykonawcy nr ………………………………………………, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury
pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy fakturę w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia do siedziby
Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy.
4. W okresie obowiązywania umowy Strony dopuszczają możliwość obniżenia stawek przedstawionych w §
5 i Cenniku Usług dołączonego do niniejszej umowy. Obniżenie stawek może nastąpić przy zachowaniu
procedury zmian określonej w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. W przypadku
obniżenia stawek za usługi telekomunikacyjne świadczone dla Zamawiającego przez nowo przyjęty Cennik
Usług, Wykonawca zobowiązany jest do obniżenia stawek określonych w § 5 umowy zgodnie z
obowiązującą Zamawiającego taryfą.
§ 8.

1. Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 1.1.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.
2.Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy będzie stanowiło sumę abonamentów miesięcznych i wartości
faktycznie przeprowadzonych w danym okresie rozliczeniowym połączeń obliczonych zgodnie z cenami
wynikającymi z umowy. W przypadkach cen nieujętych w przedmiotowej umowie, z Cennika Usług
w przypadku ustalenia ceny połączenia poza godzinami określonymi w umowie i innych nie określonych w
umowie połączeń, w tym nieokreślonych połączeń międzynarodowych.

§ 9.

1. Zamawiający zobowiązuje się umożliwić pracownikom Wykonawcy sprawdzenie stanu technicznego
łączy telefonicznych i urządzeń końcowych zainstalowanych w jego siedzibach, o ile jest to konieczne do
należytego świadczenia usług lub rozpatrzenia reklamacji. Sprawdzenie nastąpi w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym, w godzinach pracy IBS PAN w Warszawie.
2. Osoby działające w imieniu Wykonawcy mogą włączyć się do trwającego połączenia wyłącznie w
zakresie niezbędnym do usunięcia awarii lub zakłóceń pod warunkiem sygnalizacji tego faktu osobom
uczestniczącym w połączeniu.
§ 10.
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Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania przedmiotu umowy, które będzie polegało na
realizowaniu niżej wymienionych czynności:
1. Świadczeniu usług telekomunikacyjnych w sposób ciągły, tj. codziennie, przez całą dobę, przez cały
okres realizacji umowy z zapewnieniem wysokiej jakości połączeń, tj. poprawności wybierania numerów,
braku zakłóceń utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie z usługi.
2. Dostarczaniu z każdą fakturą, nieodpłatnie, płyty CD (lub wymiennie e-maila) zawierającej specyfikację
do faktury, tj. zbiorcze zestawienie wykonanych przez Zamawiającego połączeń, w miesięcznych okresach
rozliczeniowych. Wykaz ilości i kosztów połączeń z danego numeru z zaznaczeniem połączeń lokalnych,
międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych wraz z datą oraz godziną rozpoczęcia
połączenia, czasu jego trwania oraz wysokości opłaty.
§ 11.

1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. W przypadku nienależytego wykonania którejkolwiek z czynności będącej przedmiotem umowy,
Wykonawca zobowiązany będzie do poprawienia usługi niezwłocznie po zgłoszeniu zastrzeżeń przez
Zamawiającego, ale nie później niż w ciągu:
a) 24 godzin od chwili zgłoszenia w przypadku czynności wymienionej w § 10 pkt. 1,
b) 3 dni od chwili zgłoszenia w przypadku czynności wymienionej w § 10 pkt. 2.
3. Naliczanie czasu usunięcia usterki rozpoczyna się od godziny przyjęcia przez Wykonawcę
zgłoszenia i wyłącza się dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy.
§ 12.
1. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia złożonym na
piśmie w przypadku rażącego naruszenia przez druga stronę postanowień niniejszej umowy i nie zaprzestania
naruszeń umowy w terminie jednego miesiąca licząc od daty wezwania jej przez drugą Stronę do ich
zaniechania. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia rozpocznie swój bieg po upływie 1 miesiąca od wezwania do
zaniechania naruszeń.

Termin wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po doręczeniu
drugiej stronie wypowiedzenia.

2. W przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień na prowadzenie działalności usług
telekomunikacyjnych, lub niespełnienia wymogów określonych w ustawie prawo telekomunikacyjne oraz
przepisów szczególnych, umowa zostanie rozwiązana bez zachowania terminów wypowiedzenia.
O fakcie utraty uprawnień na wykonanie określonych w umowie usług Wykonawca zobowiązany jest
natychmiast powiadomić Zamawiającego.
§ 13.

Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych w niżej określonych
sytuacjach i wysokościach:
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
a) za każde rozpoczęte kolejne 24 godziny nieświadczenia usługi będącej przedmiotem umowy w związku z
awarią lub nienależytego świadczenia usługi w sposób niezgodny z zapisami umowy ujętymi w § 10 pkt.1 karę
w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia netto z średniej wartości z 3 ostatnich faktur wystawionych
Zamawiającemu za świadczone usługi telekomunikacyjne, gdy czynność określona w § 10 pkt.1 nie zostanie
poprawiona w terminach wskazanych w § 11.

b) za każde rozpoczęte kolejne 3 dni niedostarczania wykazu połączeń karę w wysokości 1% wartości
wynagrodzenia netto z średniej wartości z 3 ostatnich faktur wystawionych Zamawiającemu za świadczone
usługi telekomunikacyjne, gdy czynność określona w § 10 pkt. 2 nie zostanie wykonana w terminach
wskazanych w § 11.
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych
korzyści.
§ 14.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
§ 15.

Wszelkie zmiany jakie Strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach
unormowania w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm.), z wyłączeniem cenników.

§ 16.

1.Podczas trwania niniejszej umowy będzie obowiązywał Regulamin świadczenia usług będących
przedmiotem umowy, w brzmieniu każdorazowo obowiązującym.
2.Regulamin świadczenia usług będących przedmiotem umowy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
3.Cennik Usług będących przedmiotem umowy, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4.Oferta Wykonawcy, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 17.

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez Sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18.
Do wzajemnych kontaktów w ramach niniejszej umowy wyznacza się i upoważnia:
a) ze strony Zamawiającego ...........................................................
b) ze strony Wykonawcy ...........................................................

§ 19.
Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy odnośnie wszelkich informacji technicznych, ekonomicznych,
handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczącej drugiej Strony uzyskanych w trakcie współpracy,
niezależnie od ich źródła i formy przekazania tych informacji.

§ 20.

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy na
rzecz osób trzecich.
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§ 21.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
3. Do spraw procesowych przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.).
4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).

§ 22.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA
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