
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
na świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej 

dla WFOSiGW w Rzeszowie

I. ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 35-
025 Rzeszów, ul Zygmuntowska 9

II. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA -  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro - 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z póź. zm.

III.OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  Przedmiotem zamówienia  jest  świadczenie 
usług  w zakresie  telefonii  komórkowej  dla  WFOSiGW w Rzeszowie  wraz  z  dostawą 
aparatów telefonicznych.

       Wspólny Słownik Zamówień:  64212000-5 – usługi
 32500000-8 - dostawy

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej 
dla telefonów komórkowych użytkowanych przez WFOSiGW w Rzeszowie, dla których 
wypowiedziana zostanie umowa z dotychczasowym operatorem, dla nowych numerów 
oraz dostawa nowych aparatów telefonicznych.
Informacje dla Wykonawców:
1.1.  Ilość  numerów  u  Operatora  obecnie  świadczącego  usługi  w  zakresie  telefonii 

komórkowej dla WFOŚiGW, objętych zamówieniem – 3 szt ,
1.2. Zamawiający przewiduje uruchomienie dodatkowych 5 numerów telefonicznych;
1.3. Miesięcznie Zamawiający zamierza wykorzystać ok. 2000  minut do wszystkich 

sieci; 
1.4.  Wykonawca,  z  którym  zostanie  podpisana  umowa  zobowiązany  będzie  do 

zachowania  dotychczasowych numerów telefonicznych;
1.5. Ewentualna zmiana dotychczasowego numeru nastąpi bez ponoszenia dodatkowych 

opłat.
2. Wymagania dotyczące aparatów telefonicznych
2.1  Zamawiający przewiduje dostawę aparatów telefonicznych-komórkowych w  ilości 

8 szt., w tym:
-  5 szt. aparatów z aktywnymi kartami SIM
-  3 sztuk bez aktywacji – tzw. „na wymianę”

2.2. Cena proponowanych do dostawy aparatów komórkowych  nie może przekroczyć 1 
zł. netto.

2.3  Wymagane minimalne  parametry  techniczne  równoważności dostarczanych 
aparatów komórkowych:
1) Praca w zakresach częstotliwości EGSM900/ GSM1800/1900.
2) Czas rozmowy bez ponownego ładowania baterii min. 300 min.
3) Czas czuwania bez ponownego ładowania baterii min.300 godz.
4) Obudowa o podwyższonej odporności na czynniki zewnętrzne.
5) Antena wewnętrzna.
6) Kolorowy wyświetlacz.
7) Alarm wibracyjny.
8) Funkcja blokady klawiatury.
9) Funkcja blokady telefonu.
10) Wbudowana  funkcja umożliwiająca tworzenie profili użytkownika.
11) Wbudowana książka telefoniczna    



12) Możliwość przypisania dzwonków do grupy osób.
13) Możliwość podłączenia telefonu do komputera PC kablem USB
14) Obsługa technologii Bluetooth ver. 1.2,  IrDA
15) Możliwość podłączenia aparatu tel. do zestawu głośnomówiącego
16) Instrukcja obsługi, ładowarka standard., telefon z baterią – w zestawie
17) Wbudowany aparat cyfrowy
18) Słuchawka Bluetooth

  3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zakupu  sprzętu  (aparatów  telefonicznych) 
wyspecyfikowanego w pełnej ofercie handlowej Wykonawcy. 

  4.  Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych;
1) Wykonawca  winien  udzielić  gwarancji  na  dostarczone  aparaty  telefoniczne 

wraz z akcesoriami na ogólnych warunkach określonych przez producentów 
Do  dostarczonego  towaru  objętego  gwarancją  wykonawca  obowiązany  jest 
załączyć wszelkie niezbędne dokumenty gwarancyjne.

2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na czas naprawy aparat zamienny o 
podobnych parametrach,

3 . Warunki realizacji zamówienia

1. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie do zachowania 
(przejęcia) obecnie używanych numerów telefonicznych;

2. Oferowane aparaty komórkowe muszą być fabrycznie nowe, w cenie nie wyższej niż 1 
zł. netto/1 szt. Wykaz takich aparatów wraz z opisem technicznym należy załączyć do 
oferty; 

3. Z  chwilą  podpisania  umowy  oraz  przekazania  aparatów  telefonicznych 
Zamawiającemu stają się one jego własnością; 

4. W  przypadku  zakupu  aparatów  o  lepszych  parametrach  technicznych  ceny  będą 
negocjowane indywidualnie;

5. Aktywacja numeru w sieci nie może być wyższa niż 30 zł. netto/ numer;
6. Wysokość abonamentu ( przedpłaty) nie może być wyższa niż:

1) Dla 3 numerów – 300 zł brutto (abonament nr 1)
2) Dla 2 numerów – 200 zł brutto (abonament nr 2)
3) Dla 3 numerów - 100 zł brutto (abonament nr 3).
Przy czym kwoty te zostaną w całości rozliczona w wykonanych rozmowach zgodnie 
z taryfikatorem i oferowanymi stawkami;

7. Podstawą  miesięcznego  rozliczenia  będą  faktycznie  wykonane  połączenia  (w 
rozliczeniu sekundowym);

8. Rozliczenie z jednostką zamawiającą nastąpi po zakończeniu każdorazowego okresu 
rozliczeniowego  oraz  realizacji  dostawy  do  jej  siedziby  i  dokonaniu  odbioru 
ilościowego i jakościowego;

9. Należności za wykonanie usługi Zamawiający będzie regulował przelewem na konto 
bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania faktury dla poszczególnych 
numerów wraz ze  zbiorczym zestawieniem faktur.

4.  Ponadto Zamawiający wymaga     

1. Bezpłatnego taryfikowania rozmów co sekundę od początku trwania połączenia;
2. Bezpłatnego inicjowania połączenia;
3. Bezpłatnego załączenia usługi roamingu;
4. Bezpłatnego zakładania limitu rozmów dla wybranych numerów telefonicznych;
5. Zachowania aktualnie używanych numerów, bądź ich zmiana bez ponoszenia 

dodatkowych opłat;



6. Identyfikacji numerów przychodzących;
7. Stawek roamingu oraz innych usług nie wyższych niż obowiązujących w aktualnej (na 

dzień wykonania rozmowy) ofercie dla klientów biznesowych;
8. Zarządzania usługami dostępnymi w ramach umowy poprzez sieć Internet.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy 
z  dnia  29  stycznia  2004  roku Prawo Zamówień  Publicznych  (Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  164, 
poz.1163 z póź. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych.

Niespełnienie  któregokolwiek  z  ww.  warunków  skutkować  będzie  wykluczeniem  
Wykonawcy z postępowania (art. 24 PZP).

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1. Oświadczenie  o  zdolności  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  na  podstawie  art.  22  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień  publicznych  (wg. 
załączonego wzoru).

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem 
terminu składania ofert. 

     W przypadku, gdy Wykonawcą jest spółka cywilna, należy do oferty dołączyć umowę 
spółki, w celu potwierdzenia reprezentacji. 

3. Koncesję  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  objętym  zamówieniem  – 
prowadzenie usług telefonii komórkowej.

V.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu 
terminu składania ofert.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie  musi  zostać  zrealizowane  w  terminie: 24  miesięcy  od  daty  udzielenia 
zamówienia.  Z  dniem  utraty  obowiązywania  umowy  następuje  równoczesne 
zaprzestanie świadczenia wszystkich usług na rzecz Zamawiającego.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

      Z WYKONAWCAMI:

1. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynęła  do  Zamawiającego  na  mniej  niż  6  dni  przed  terminem  składania  ofert. 
Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert,  zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób 
modyfikację  Zamawiający  przekaże  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym 
przekazano SIWZ. Ewentualna modyfikacja treści SIWZ nie będzie dotyczyć kryteriów 
oceny  ofert,  a  także  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  sposobu  oceny  ich 
spełniania.

3. Obowiązująca  formą  porozumiewania  się  jest  forma  pisemna  Wykonawcy  z 



Zamawiającym. Pisma, wiadomości, informacje prosimy kierować na adres: Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9 , 
35-025 Rzeszów. Informacje można przekazywać faksem pod nr (017)8522344 wew.102 
lub  pocztą  elektroniczną  e-mail:  biuro@wfosigw.rzeszow.pl (informacje  przesłane 
powyższymi sposobami należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie). 

Pracownikami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami są: 

1) Barbara Jarecka, tel.(017) 8522344 wew.125, 
e-mail: barbara.jarecka@mail.wfosigw.rzeszow.pl

2) Marcin Pasieka, tel.(017) 8522344 wew.114, 
e-mail: marcin.pasieka@mail.wfosigw.rzeszow.pl

Wyjaśnienia  dotyczące  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  udzielane  będą  z 
zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim .
2. Oferta musi być zgodna z PZP a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ pod rygorem 

odrzucenia oferty.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
5. Każdy Wykonawca  przedłoży  tylko  jedną  ofertę.  Oferent,  który  przedłoży  więcej  niż 

jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
6. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz nadanie załącznikom  

numerów,  a  także  połączenie  w  sposób  trwały  wszystkich  kart  oferty  
i załączników. 

7. Ofertę i  wszystkie dokumenty (również te złożone na wzorach załączonych do SIWZ) 
muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną 
osoby  (osób)  upoważnionej  (upoważnionych)  do  reprezentowania  zgodnie  z formą 
reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, 
właściwym dla formy organizacyjnej.

8. Poprawki  lub  zmiany w ofercie,  muszą być parafowane własnoręcznie przez  osobę(y) 
podpisującą(e) ofertę.

9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo  określające  zakres  tego  pełnomocnictwa,  podpisane  przez  osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

10. W  przypadku  oferty  wspólnej  należy  wymienić  z  nazwy  z  określeniem  siedziby  – 
wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

11. Załączniki i dokumenty należy sporządzić wg wzorów i wymogów SIWZ.
12. Niedopuszczalne  są  modyfikacje,  które  zmieniłyby treść  oświadczeń,  informacji  oraz  

warunków podanych w zapisach niniejszej SIWZ.
13. Ofertę  należy zamieścić w kopercie oznaczonej  nazwą i  adresem Zamawiającego oraz 

opisaną  w  następujący  sposób:  „Oferta  na:  Świadczenie  usług  w  zakresie  telefonii 
komórkowej dla WFOŚiGW w Rzeszowie.,  NIE OTWIERAĆ przed 23.03.2007r., godz. 
11³º .

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 
przed  terminem  składania  ofert  i  pod  warunkiem,  że  przed  upływem  tego  terminu 
Zamawiający  otrzyma  pisemne  powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu 
oferty.

mailto:biuro@wfosigw.rzeszow.pl
mailto:marcin.pasieka@mail.wfosigw.rzeszow.pl
mailto:barbara.jarecka@mail.wfosigw.rzeszow.pl


15. Część  oferty,  która  zawiera  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich 
poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”.  

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne 
informacje  posiadające  wartość  gospodarczą,  co  do  których  przedsiębiorca  podjął 
niezbędne  działania  w  celu  zachowania  ich  poufności,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz.U.z 2003r. Nr153, poz.1503 z 
póź. zm.)

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

Lp Wymagany dokument:
Nr 

załącznika 

do SIWZ
1 Wypełniony Formularz Oferty. 1
2 Oświadczenie  z  art.  22  ust.  1  o  spełnianiu  warunków  udziału  w 

postępowaniu

2

3 Podpisany wzór umowy. 3
4 Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa aktualnie oferowanych 

aparatów telefonicznych w cenie promocyjnej do 1 zł

4

5 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert.
6 Koncesja, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym 

zamówieniem – prowadzenie usług telefonii komórkowej

IX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIAJĄCYCH  (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

X. WADIUM
W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 
9,  III piętro - sekretariat,  do dnia 23.03.2007r., do godz. 11ºº. Oferty przesłane pocztą 
będą uznane za dostarczone w terminie jeżeli dotrą do Zamawiającego do godz. 11ºº w 
dniu 23.03.2007r.

2. Oferty otrzymane przez  Zamawiającego po  terminie  składania  ofert  zostaną  zwrócone 
Wykonawcom bez ich otwierania. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2007r.  o godz. 11³º w siedzibie Zamawiającego, 



4. Po  otwarciu  oferty  Zamawiający  poda  imię  i  nazwisko,  nazwę  firmy  oraz  adres 
Wykonawcy,  którego  oferta  jest  otwierana,  a  także  informacje  dotyczące  ceny oferty, 
terminu wykonania zamówienia publicznego.

5. W przypadku gdy Wykonawca nie był  obecny przy otwieraniu ofert,  na jego wniosek 
Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert.

6. Po upływie terminu składania ofert,  wykonawca nie może wycofać oferty ani dokonać 
zmian.

7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z ewentualnej modyfikacji treści SIWZ. 
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

8. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena  oferty  powinna  być  obliczona  na  podstawie  opisu  przedmiotu  zamówienia 

wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ przy założeniu,  że zamawiający 
zamierza  wykorzystać  ok.  2  tyś.  minut/miesięcznie  do  wszystkich  sieci.  Podstawą 
miesięcznego  rozliczenia  będą  faktycznie  wykonane  połączenia  (w  rozliczeniu 
sekundowym).

2. Cena oferty brutto powinna być podana w PLN liczbowo i słownie
3. Oferowana cena winna uwzględniać wszystkie składniki kosztów związane z realizacją 

zamówienia, jakie występują w całym okresie realizacji zamówienia. .

XIII. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU

W  przypadku  zaistnienia  przesłanki  określonej  w  art.  24  Prawa  zamówień  publicznych 
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły 
„spełnia – nie spełnia”.

XIV. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn.14 września 2006 r. Nr 164, poz.1163).

XV. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr 

kryterium
Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena (koszt) jednej minuty połączenia brutto  wewnątrz Sieci operatora 30 %   
2 Cena (koszt) jednej minuty połączenia brutto do telefonii stacjonarnej 

(kablowej)
30 %

3 Cena ( koszt) jednej minuty połączenia brutto do innych operatorów telefonii 
komórkowej - krajowych

30 %

4 Cena (koszt) brutto jednej wiadomości SMS 5 %



5. Cena (koszt) brutto jednej wiadomości MMS 5%
Punkty przyznawane za poszczególne kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr 

kryterium:
Wzór:

1 Cena (koszt) jednej minuty połączenia brutto  wewnątrz Sieci operatora 
Liczba punktów = (C1min / C1 of ) * 100 * Wc1

gdzie:
 - C1 min  - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych
 - C1 of -  cena podana w ofercie badanej
 - Wc1 -  waga kryterium pierwszego

2 cena (koszt) jednej minuty połączenia brutto do telefonii stacjonarnej (kablowej)
Liczba punktów = (C2 min / C2 of ) * 100 * Wc2

gdzie:
 - C2 min  - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych
 - C2 of -  cena podana w ofercie badanej
 - Wc2 -  waga kryterium drugiego

3 Cena ( koszt) jednej minuty połączenia brutto do innych operatorów telefonii komórkowej - 
krajowych 
Liczba punktów = (C3 min / C3 of ) * 100 * Wc3

gdzie:
 - C3 min  - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych
 - C3 of -  cena podana w ofercie badanej
 - Wc3 -  waga kryterium trzeciego

4 Cena (koszt) brutto jednej wiadomości SMS 
Liczba punktów = (C4 min / C4 of ) * 100 * Wc4

gdzie:
 - C4 min  - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych 
 - C4 of -  cena podana w ofercie badanej
 - Wc4 -  waga kryterium czwartego

5 Cena (koszt) brutto jednej wiadomości MMS 
Liczba punktów = (C5 min / C5 of ) * 100 * Wc5

gdzie:
 - C5 min  - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych 
 - C5 of -  cena podana w ofercie badanej
 - Wc5 -  waga kryterium piątego

Suma punktów uzyskanych  za  wszystkie  kryteria  oceny stanowić  będzie  końcową  ocenę 
danej oferty.
W toku  dokonywania  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
Zgodnie z art. 87 ust.2 prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawi oczywiste omyłki 
pisarskie  oraz  omyłki  rachunkowe w obliczeniu  ceny,  o  których  mowa w art.  88  prawa 
zamówień publicznych.

XVI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w 
art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn.14 września 2006 r. Nr 164, 
poz.1163).

3. Zamawiający  powiadomi  wszystkich  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty:  o  wyborze 
najkorzystniejszej oferty - podając nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została 



wybrana oraz uzasadnienie jej wyboru, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania,  podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne.

4. O  unieważnieniu  postępowania  Zamawiający  powiadomi  wszystkich  Wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zmówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 
przed  upływem  terminu  składania  ofert;  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  –  w 
przypadku  unieważnienia  postępowania  po  upływie  terminu  składnia  ofert,  podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt.  Zamawiający umieści także w swojej 
siedzibie w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od zawarcia  umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania  umowy,  zamawiający wybiera ofertę  najkorzystniejszą  spośród pozostałych 
ofert,  bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  do 
unieważnienia postępowania.

XVII.  INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY W  CELU  ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowę  z  Wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  wybrana,  Zamawiający  podpisze  po 
upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed 
upływem terminu związania ofertą.

2. W  przypadku  wyboru  oferty  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia (s.c.,  konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy 
o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
1. Zamawiający podpisze  z  wybranym Wykonawcą  umowę,  której  istotne  postanowienia 

określa załącznik nr 3 do SIWZ. 
2. Ostateczna  treść  umowy  może  ulec  zmianie  w  zakresie  nie  zmieniającym  istotnych 

postanowień oferty i SIWZ.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  Prawo 
Zamówień  Publicznych,  przysługują  środki  ochrony  prawnej  określone  w  dziale  VI 
wymienionej ustawy.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Nr Nazwa załącznika
1 Formularz oferty na usługi
2 Oświadczenie z art. 22 ust.1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3 Zaakceptowany wzór umowy - usługi
4 Specyfikacja  techniczno-cenowa  (wykaz)  aktualnie  oferowanych  urządzeń 

telefonicznych w cenie promocyjnej do 1 zł  - formularz



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:…………………..………………………………………………

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: ......................................................................

ADRES:……………………………………………………………………………………….

POWIAT:…………………………………WOJEWÓDZTWO …………………………….

TEL./FAX/ E-MAIL…………………………………………………………………………..

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………

BANK/ NR KONTA ………………………………………………………………………….

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
35-025 Rzeszów,  ul. Zygmuntowska 9

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
przedmiotem jest:
Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla WFOŚiGW w Rzeszowie 
 oferuję realizację przedmiotu zamówienia , zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

Termin realizacji umowy: 
24  miesięcy  od  daty  udzielenia  zamówienia.  Z  dniem  utraty  obowiązywania  umowy 
następuje równoczesne zaprzestanie świadczenia wszystkich usług na rzecz Zamawiającego

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2007 r.

………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Lp. Wyszczególnienie Cena netto
(PLN)

Podatek VAT 
(PLN)

Cena brutto 
(PLN)

Cena brutto 
słownie 
(PLN)

1 jedna minuta połączenia 
wewnątrz Sieci operatora

2
jedna minuta połączenia 
do telefonii stacjonarnej 
(kablowej)

3

jedna minuta połączenia 
do innych operatorów 
telefonii komórkowej - 
krajowych

4 jedna wiadomość SMS 
5 jedna wiadomość MMS
6 Abonament nr 1
7 Abonament nr 2
8 Abonament nr 3



Jednocześnie oświadczamy, że:     

1. zawarte w SIWZ szczegółowe warunki zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach,

2. wyrażamy  zgodę  na  płatność  przelewem  w  ciągu  14  dni  od  daty  otrzymania  faktury  przez 
Zamawiającego,

3. upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

Imię i Nazwisko Wzór podpisu
..............................................................................................................  ........................................

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

..............................................................................................................  ........................................
4. upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów)
………………………………………………………………….................... które dołączamy do oferty.
5. załącznikami do niniejszej oferty są:

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

2. ……………………………………………..……………………………………………

3. ..........................................................................................................................................

4. ………………………………………………………………………………………….

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

6. ..........................................................................................................................................

7. ………………………………………………………………………………………….

8. ……………………………………………..……………………………………………

9. ..........................................................................................................................................

10. ………………………………………………………………………………………….

6. oferta zawiera ………………… kolejno ponumerowanych stron .

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2007 r.

………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

„Świadczenie usług telefonii komórkowej  dla WFOSiGW w Rzeszowie” oświadczamy, 

że:

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

(nazwa Wykonawcy)

1. posiada  uprawnienia  do  wykonania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał  techniczny,  a  także 
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia;

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

............................................................... ........................................................
(miejscowość, data)                                 podpis osoby/osób upoważnionych 

         do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 3

WZÓR UMOWY
(Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym

 istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ.) 

Zawarta w dniu ………………….2007 roku r.  w Rzeszowie 

pomiędzy

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-
025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 NIP 813-10-96-967, REGON 690253301 zwanym dalej 
w tekście umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1. Prezesa Zarządu – 
2. Z- cę Prezesa Zarządu - 
a 
...............................................................................................................NIP, REGON, KRS

(nazwa i siedziba Wykonawcy)
zwanym dalej w tekście umowy "Wykonawcą" reprezentowanym przez:
 
1. ............................................................................. 
2...............................................................................
                (imiona, nazwiska, stanowiska umocowanych przedstawicieli)

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  świadczenie  usług  telefonii  komórkowej   dla 

WFOSiGW  w  Rzeszowie   wraz  z  zakupem  nowych  telefonów  komórkowych  i 
akcesoriów. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w opisie przedmiotu 
zamówienia SIWZ.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania usług objętych umową.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) świadczenia usług w zakresie telefonii komórkowej dla numerów, dla których zostanie 
wypowiedziana  umowa  z  dotychczasowym  operatorem  w  ilości  i  w  terminach 
określonych w załączniku nr 1 do umowy. 

2) świadczenia usług telefonii komórkowej dla nowych numerów zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do umowy. 

3) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych – oraz dostawy aparatu zastępczego 
na czas naprawy. 

§ 2
1. Wynagrodzenie  za  świadczone usługi  będące  przedmiotem niniejszej  umowy,  ustalone 

zostało na podstawie złożonej oferty.
2. Wysokość wynagrodzenia strony ustalają:

1) cena brutto jednej minuty połączenia wewnątrz sieci operatora - ……………zł
2) cena brutto jednej minuty połączenia do telefonii stacjonarnej (kablowej) - …………

….zł
3) cena brutto jednej minuty połączenia do innych operatorów telefonii komórkowej – 

krajowych - …………………………………………………...zł



4) cena brutto jednej wiadomości SMS - ………………...……………..zł
5) cena brutto jednej wiadomości MMS - …………………………….……..zł
6) ceny abonamentów - 3x………zł, 2x………zł, 3x……zł

3. Ceny  jednostkowe  określone  §  2  pkt  2  są  cenami  maksymalnymi  w  okresie  trwania 
umowy i nie mogą ulec zmianie.

4. Kwota abonamentu zostanie w całości rozliczona w wykonanych rozmowach zgodnie z 
taryfikatorem.

5. Należności  za  wykonane  usługi  Zamawiający  będzie  regulował  przelewem  na  konto 
bankowe wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowych faktur VAT 
wystawionych  dla  poszczególnych  numerów  zgodnie  z  załącznikiem  nr  ……., 
zawierającej  wyszczególnienie  rozmów dla  każdego  numeru  oddzielnie,  sumy czasów 
połączeń. Wykonawca sporządzi co miesiąc jedno zbiorcze zestawienie faktur. 

6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążania rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Rozliczenie  innych  usług  będących  przedmiotem niniejszej  umowy nastąpi  zgodnie  z 

aktualnym (na dzień wykorzystania usługi) cennikiem według najtańszej usługi w taryfie 
dla klientów biznesowych 

8. Wykonawca  umożliwi  Zamawiającemu  zarządzanie  usługami  dostępnymi  w  ramach 
umowy poprzez  sieć  Internet,  w  szczególności  wglądu  w  bilingi,  sprawdzanie  limitu 
połączeń.

9. Rzeczywiste  wynagrodzenie  dla  Wykonawcy będzie  wypłacane  (z  dołu)  na  podstawie 
wykorzystanych  przez  Zamawiającego  faktycznie  połączeń  w  miesięcznym  okresie 
rozliczeniowym. Zamawiający zapłaci miesięcznie przedpłatę (abonament) w wysokości 
łącznej..... zł netto za wszystkie numery objęte umową.

10. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
11. Wartość umowy nie przekroczy łącznie (na wszystkie numery) kwoty ..... zł brutto.

§ 3
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia... do dnia..... Z dniem zakończenia obowiązywania 
umowy  następuje  równocześnie  zaprzestanie  świadczenia  wszystkich  usług  na  rzecz 
Zamawiającego przez Wykonawcę.

§ 4
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  aktualnie  używanych  numerów 

telefonicznych bądź  ich zmiany bez ponoszenia dodatkowych opłat
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia aparatów telefonicznych fabrycznie nowych 

wraz z  bateriami,  instrukcjami  obsługi  oraz ładowarkami standardowymi,  bez blokady 
SIM  Lock  w  cenie  nie  wyższej  niż  1  zł/netto.  Wykaz  aparatów  wraz  z  opisem 
technicznym stanowi załącznik nr…… do umowy.

3. W przypadku  zakupu  aparatów  telefonicznych  o  parametrach  technicznych  wyższych 
ceny będą negocjowane indywidualnie. 

4. Z chwilą podpisania umowy aparaty stają się własnością Zamawiającego
5. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) bezpłatnego taryfikowania rozmów co sekundę od początku trwania połączenia;
2) bezpłatnego inicjowania połączenia;
3) bezpłatnego załączania usługi roaming; 
4) bezpłatnego zakładania limitów dla wybranych numerów;
5) identyfikacji numerów przychodzących
6) stosowania stawek roamingu nie wyższych niż obowiązujących w aktualnej ( na dzień 

wykonania rozmowy) ofercie dla klientów biznesowych. 
6. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami na 

ogólnych warunkach określonych przez producentów. Do dostarczonego towaru objętego 
gwarancją wykonawca załączy wszelkie niezbędne dokumenty gwarancyjne.



7. Dostarczony wadliwy towar reklamowany i  wymieniony zostanie na wolny od wad w 
terminie nie dłuższym niż 2 dni od zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Zgłoszenie 
reklamacji  odbywa się z drodze pisemnej ewentualnie powiadomienie o stwierdzonych 
wadach i usterkach nastąpi przez dostarczenie wadliwego aparatu do wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić zamawiającemu aparat zastępczy o tożsamych 
parametrach na okres naprawy. 

§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy.

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umową  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy.

3. Strony zastrzegają  prawo dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego wysokość kar 
umownych

§6
Wykonawca  nie  może  powierzyć  wykonania  niniejszej  umowy  osoby  trzeciej,  która  na 
podstawie art.  24 ustawy prawo zamówień publicznych są wykluczone z ubiegania się  o 
udzielenie  zamówienia  publicznego.  Zawinione  naruszenie  w/w  postanowień  stanowi 
podstawę do odstąpienia od umowy przez Kupującego

§7
1. Wszelkie  zmiany  do  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem 

nieważności. 
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do umowy 

postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 
zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru zleceniobiorcy

3. Zmiana do umowy następuje za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w postaci aneksu do 
umowy.

§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym; czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach.

2. W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
3. W  przypadku  konieczności  rozwiązania  umowy  przed  terminem  Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę na piśmie.  Umowa zostaje  rozwiązana z końcem następnego 
okresu rozliczeniowego. 

§9
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejsza  umową  obowiązują  przepisy  ustawy  Prawo 
Zamówień Publicznych  oraz kodeksu cywilnego 

§10

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§11



Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  z  treści  niniejszej  umowy  lub  w  związku  z  jej 
wykonaniem  rozstrzygać  będzie  sąd  powszechny  właściwy   miejscowo  i  rzeczowo  dla 
siedziby Zamawiającego.

§12
Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, do jednym dla 
każdej ze stron.

  Zamawiający   Wykonawca 



Załącznik nr 4

specyfikacja techniczno – cenowa

wykaz oferowanych przez Operatora urządzeń telefonicznych w cenie 

nie przekraczającej 1 zł netto

NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………….......................

ADRES:…………………………………………………………………………..............................

L.p. Nazwa urządzenia
Cena 

jednostkowa 
netto [PLN]

VAT
[%]

Wartość 
VAT

[PLN]

Wartość brutto 
(z doliczonym VAT) 

[PLN]
1 2 4 5 6

RAZEM:

Arkusz należy wykorzystać wielokrotnie w miarę potrzeb

Miejscowość, ……………………., dnia ……………….……2007 r.
………………………………………….
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Pieczęć wykonawcy


