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Częstochowa, dn. 17.09.2014 r.
DOA.340-5/14/MZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEFONII
STACJONARNEJ ORAZ USŁUGI STAŁEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET DLA
POTRZEB MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE”
ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa
tel. cent. 34 372-42-00
fax. 034 372-42-50
e-mail : mops@czestochowa.um.gov.pl
NIP: 573-23-02-950
REGON: 002741290
ROZDZIAŁ I – TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, w imieniu którego działa Dyrektor
Barbara Mizera ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej progu określonego
w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp, prowadzony zgodnie z art. 10,
ust. 1, art. 34 oraz 39 – 44 ustawy Pzp, przepisami wykonawczymi do ww. ustawy oraz
niniejszą specyfikacją, na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
stacjonarnej oraz usługi stałego dostępu do sieci Internet dla potrzeb Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie.
ROZDZIAŁ II – INFORMACJE OGÓLNE
1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia Wykonawca może otrzymać w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, przy ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 2, pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.
2. Specyfikacja, na pisemny wniosek Wykonawcy przesłana zostanie na adres
Wnioskodawcy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej
przekazanie lub w tym samym dniu w przypadku odbioru osobiście przez Wykonawcę.
Specyfikacja jest bezpłatna, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2 ustawy Pzp – opłata, jakiej
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy
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można żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie
koszt jej druku oraz przekazania.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również dostępna na stronie
internetowej pod adresem http://mops.bip.czestochowa.pl (Biuletyn Informacji Publicznej
– zakładka „Zamówienia publiczne”)
Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami niniejszej specyfikacji
i zdobyć wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
Wykonawcy mogą zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, nie później jednak niż dwa dni
przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie jednocześnie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej
Zamawiającego http://mops.bip.czestochowa.pl (Biuletyn Informacji Publicznej –
zakładka „Zamówienia publiczne”).
Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
a) dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
b) Zamawiający
może
przedłużyć
ostateczny
termin
składania
ofert
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian
wynikających z modyfikacji treści specyfikacji.
Zamawiający oświadcza, że nie przewiduje zebrania Wykonawców.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, o wartości nie
przekraczającej 20 % zamówienia podstawowego polegających na:
a) dokonywaniu zamówień dodatkowych linii telefonicznych, innych usług
telekomunikacyjnych związanych z przesyłaniem głosu oraz zarządzaniem
istniejącymi usługami w przypadku, gdy zostanie podyktowane to bezwzględną
potrzebą Zamawiającego wynikłą np. ze zmian organizacyjnych w strukturze
Zamawiającego, lub wzrostem wymagań technicznych niezależnych od
Zamawiającego, oraz innych uzasadnionych przyczyn o charakterze ekonomicznym.
b) dokonywaniu zamówień dodatkowych usług świadczenia dostępu do Internetu bądź
zwiększenia/zwielokrotnienia przepustowości istniejących łączy w przypadku, gdy
zostanie podyktowane to bezwzględną potrzebą Zamawiającego wynikłą np.
ze zmian organizacyjnych w strukturze Zamawiającego lub zmian wymagań
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technicznych wykorzystywanych systemów informatycznych niezależnych od
Zamawiającego oraz innych uzasadnionych przyczyn o charakterze ekonomicznym.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia w przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu
przetargowym obciążają wyłącznie Wykonawców.
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze złożeniem oferty w niewłaściwej formie
lub terminie.
Niniejsza specyfikacja wraz z załącznikami może być wykorzystana jedynie w celu
sporządzenia oferty.

ROZDZIAŁ III –PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii
stacjonarnej oraz usług stałego dostępu do Internetu dla potrzeb Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie.
Usługi winny mieć charakter powszechny i być świadczone zgodnie z obowiązującymi
przepisami, tj. z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 243).
Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
64.21.00.00-1 – usługi telefoniczne i przesyłu danych
72.40.00.00-4 – usługi internetowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.
Uwaga!
Zamawiający umożliwi wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, w celu uzyskania wszelkich informacji, które mogą
być przydatne do przygotowania oferty. Zamawiający nie wymaga uczestnictwa w wizji
lokalnej, jednakże Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie przygotowania oferty bez jej
dokonania.
ROZDZIAŁ IV – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług nieprzerwanie przez okres 24 m-cy od daty uruchomienia usługi.
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy
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ROZDZIAŁ V – INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną
zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych usług.

część

usług

podwykonawcom,

ROZDZIAŁ VI – OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają wymogi określone w art. 22 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ustawy Pzp, tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany
do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, co upoważnia do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 11 w zw.
z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 243).
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich
3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności
Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, wykażą, że wykonali należycie a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej jedną usługę
telekomunikacyjną w zakresie zapewnienia dostępu do telefonii stacjonarnej wraz
z siecią Internet na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadza się zgodnie
z formułą „spełnia / nie spełnia”. Wyżej wymienione warunki zostaną uznane za
spełnione, jeżeli Wykonawcy złożą dokumenty wyszczególnione w rozdziale VII ust. 1
SIWZ, których treść potwierdza ich spełnianie.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postępowania w trybie ustawy Pzp.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nie
zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie.
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Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ww. zobowiązanie
musi być przedstawione w oryginale.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw.
konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy z warunków określonych w pkt 1 a) – e)
winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy
wspólnie.
ROZDZIAŁ VII - INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawcy ubiegający się o udział w postępowaniu, do składanej przez siebie oferty
muszą załączyć pod rygorem wykluczenia z postępowania:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust 1 ustawy Pzp – zgodnie
z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,
2) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wydany przez Prezesa UKE w trybie
art. 11 lub 12 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
z 2014 r. poz. 243).
3) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia – załącznik nr 8 do SIWZ;
4) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenie
(w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wskazane
w wykazie usługi zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów o których mowa w zdaniu powyżej).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy
Pzp do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp - załącznik nr 6 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
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rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie z ZUS-u o braku zaległości w opłatach składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia
zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert);
5) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy
do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw.
konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki
cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w rozdziale VII ust. 2 pkt 2 – 5 niniejszej
specyfikacji (dotyczy także Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako
wspólne.
Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli za każdego ze wspólników.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 5
składa dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
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upływem terminu składania ofert;
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 1,
zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
wystawionym w terminie jak dla dokumentów, o których mowa powyżej.
ROZDZIAŁ VIII – INNE DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, JAKIE
WYKONAWCY MUSZĄ ZŁOŻYĆ W OFERCIE:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ);
2) wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 3 do SIWZ);
3) oryginał pełnomocnictwa (lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
potwierdzającego uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub
z przepisów prawa;
ROZDZIAŁ IX – INFORMACJA O SPOSOBIE I OSOBACH UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze Stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający ogłasza
wyjaśnienia i informacje również na swojej stronie internetowej:
http://mops.bip.czestochowa.pl (Biuletyn Informacji Publicznej – zakładka „Zamówienia
publiczne”).
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Michał Zieliński – tel. 34 37-24-204, e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.um.gov.pl
Marcin Michoń – tel. 34 37-24-204, e-mail: mmichon@mops.czestochowa.um.gov.pl
ROZDZIAŁ X – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ XI – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert, zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy Pzp.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą z zastrzeżeniem, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie.
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3. Wniesienie odwołania po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu
związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
ROZDZIAŁ XII – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne formularze i dokumenty wymagane przez
Zamawiającego, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej SIWZ.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
Oferta musi być przygotowana bez zmian treści formularzy i oświadczeń, które
stanowią załączniki do SIWZ.
Każda zapisana strona oferty musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
1) jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa do oferty należy dołączyć oryginalne
pełnomocnictwo potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę,
2) jeżeli z dokumentów określających status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa
wynika, iż do reprezentowania Wykonawców upoważnionych jest łącznie kilka osób
do reprezentowania Wykonawców upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na papierze przy użyciu
nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty
wraz z tłumaczeniami w języku polskim.
Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany
muszą być parafowane przez osobę/y podpisujące ofertę.
Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Ofertę umieszcza się w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa Wykonawcy

adres
numer telefonu, faksu
NIP, REGON
OFERTA
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie
Nie otwierać przed dniem ….................................... godz. 11:30

10. Każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi być
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie.
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11. Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej
de-kompletacji /np. w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE
STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.
12. Na kopercie należy podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerami
telefonów wg wzoru określonego w pkt 8 (dopuszcza się odcisk pieczęci), aby można
było zwrócić ofertę w przypadku złożenia po terminie.
13. Wykonawca może, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp, przed upływem terminu do
składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
14. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia złożonych ofert muszą zostać złożone
w kopercie, według takich samych zasad jak składana oferta, dodatkowo
oznaczonym napisem „Zmiana”.
15. Wycofanie oferty może nastąpić pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę
oświadczenia o wycofaniu oferty, podpisanego przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, w kopercie, według takich samych zasad jak
składana oferta, dodatkowo oznaczonym napisem „Wycofanie”.
16. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w treści oferty po upływie
terminu składania ofert.
17. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, muszą być umieszczone w odrębnie
zaklejonej kopercie oznaczonej klauzulą „Nie udostępniać innym uczestnikom
postępowania”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XIII – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie, przy ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 2 (pokój nr 10) w terminie do dnia 02.10.2014 r. do godz.
11:00.
2. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone stosownie do treści art. 84
ust. 2 ustawy Pzp.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2014 r. w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 2, o godzinie 11:30 (sala nr 14).
4. Otwarcie ofert jest jawne zgodnie z art. 86 ustawy Pzp. Bezpośrednio przed otwarciem
ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający udzieli informacji o wycofanych ofertach. Oferty te
nie będą otwierane. Opakowania oznaczone napisem „Wycofanie” zostaną
odczytane w pierwszej kolejności.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności
zawartych w ofertach.
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie.
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7. Na pisemny wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający
prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.
8. Szczegółowe badanie ofert pod względem spełnienia warunków zawartych w niniejszej
specyfikacji, zasad zawartych w ustawie Pzp i ich ocena dokonana będzie przez Komisję
Przetargową w części niejawnej.
9. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust 1 ustawy Pzp.
10. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, zgodnie z unormowaniami
art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców udzielenia dodatkowych
wyjaśnień treści złożonych ofert na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp oraz zgodnie
z art. 90 tej ustawy. Odmowa udzielenia wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty
(art. 90 ust. 3 ustawy Pzp).
ROZDZIAŁ XIV – ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki
do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Udostępnienie dokumentów zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych
zasad:
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku.
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów.
3) Zamawiający wyznaczy członka Komisji Przetargowej, w którego obecności
udostępnione zostaną dokumenty.
4) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz
w czasie godzin jego urzędowania.
ROZDZIAŁ XV – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Oferta powinna zawierać cenę netto/brutto wyrażoną w złotych polskich z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez
Zamawiającego wymogów.
3. Cenę za całość zamówienia należy obliczyć wypełniając poszczególne pola formularza
cenowego (załącznik nr 3 do SIWZ).
4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach.
W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie.
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5. W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 90 ust 1 zwróci się do
Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie
złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
ROZDZIAŁ XVI – KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY.
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie
będzie podlegało spełnienie warunków formalnych.
2. Komisja Przetargowa dokona oceny ofert Wykonawców, którzy spełnili warunki określone
w SIWZ.
3. Kryterium jakim będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty będzie najniższa
cena, z tym, że na cenę łączną podlegającą ocenie składają się:
a) cena za lokalne i strefowe połączenia głosowe do wszystkich sieci stacjonarnych
w ruchu automatycznym, obliczona jako iloczyn ceny za minutę tego rodzaju
połączenia, przemnożona przez odpowiadającą jej, 24-miesięczną liczbę połączeniominut.
b) cena za międzystrefowe połączenia głosowe do wszystkich sieci stacjonarnych
w ruchu automatycznym, obliczona jako iloczyn ceny za minutę tego rodzaju
połączenia, przemnożona przez odpowiadającą jej, 24-miesięczną liczbę połączeniominut, o ile nie jest to w cenie abonamentu.
c) cena za krajowe połączenia głosowe do sieci komórkowych (PTC, Polkomtel,
ORANGE) w ruchu automatycznym, obliczona jako iloczyn ceny za minutę tego
rodzaju połączenia, przemnożona przez odpowiadającą jej, 24-miesięczną liczbę
połączenio–minut.
d) cena abonamentu łącza PRA ISDN (15 B + D), obliczona jako iloczyn ceny
abonamentu miesięcznego i przewidywanej 24 – miesięcznej liczby tych
abonamentów, w trakcie trwania umowy,
e) cena abonamentu łącza ISDN, obliczona jako iloczyn ceny abonamentu
miesięcznego i przewidywanej 24 – miesięcznej liczby tych abonamentów, w trakcie
trwania umowy,
f) cena abonamentu łącza POTS, obliczona jako iloczyn ceny abonamentu
miesięcznego i przewidywanej 24 – miesięcznej liczby tych abonamentów, w trakcie
trwania umowy,
g) wysokość opłat abonamentowych dla łączy internetowych dla całego okresu umowy.
Oferty będą oceniane według wzoru:
Ilość punktów =

cena najtańszej oferty
----------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie.
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UWAGA!
Powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalną możliwą oceną
oferty jest 100 punktów.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzyma największą ilość punktów.
ROZDZIAŁ XVII – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH DO SPEŁNIENIA PRZED
ZAWARCIEM UMOWY
1. Zamawiający unieważnia postępowanie na warunkach określonych w art. 93 ustawy
Pzp, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1a tej ustawy.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, oraz zamieszcza te informacje na stronie
internetowej oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami
art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania
ofertą.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XVIII – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa musi zawierać następujące istotne dla Stron postanowienia umowy:
1. Określenie Stron umowy, tj.:
1) Wykonawca (Operator): nazwa, adres, numer NIP, numer REGON, osoby
reprezentujące Wykonawcę,
2) Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, NIP: 573-230-29-50, REGON: 002741290, osoby
reprezentujące Zamawiającego: Dyrektor – Barbara Mizera, legitymująca się
dowodem osobistym Nr: …......................, Zastępca Dyrektora: Małgorzata Mruszczyk,
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie.
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legitymująca się dowodem osobistym Nr: ….....................
2. Przedmiot
umowy,
wymagania
ogólne
oraz
techniczno-serwisowe
wobec
Wykonawcy, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ, stanowiącego integralną część
umowy.
3. Czas trwania umowy – umowa obowiązywać będzie przez okres 24 m-cy od daty
podpisania (z zachowaniem okresu wypowiedzenia) z tym, że Zamawiający zastrzega
sobie, że świadczenie usług telekomunikacyjnych rozpocznie się w dniu rozwiązania
przez Zamawiającego umowy zawartej z dotychczasowym Wykonawcą, a płatności
dokonywane będą jedynie za faktycznie wykonaną – świadczoną usługę.
4. Zasady rozliczenia wynagrodzenia:
1) miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy będzie
zawierało:
a) koszt abonamentu miesięcznego dla danego łącza z tytułu świadczenia usługi
telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu, z uwzględnieniem opłaty za
dzierżawę i serwisowanie central, sieci i aparatów telefonicznych oraz utrzymania
gotowości serwisowej,
b) koszt faktycznie zrealizowanych połączeń telefonicznych na podstawie
zadeklarowanych stawek w ofercie Wykonawcy;
c) koszt dodatkowych zrealizowanych usług na podstawie aktualnego cennika
Wykonawcy;
2) miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry. Jeżeli okres świadczenia usługi
na podstawie umowy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wówczas
opłatę abonamentową ustala się w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty
abonamentowej za każdy dzień świadczenia usługi;
3) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z usług telekomunikacyjnych,
których cena nie została określona w ofercie Wykonawcy, koszt tych usług zostanie
ustalony na podstawie aktualnego i publicznie dostępnego cennika usług
telekomunikacyjnych Wykonawcy. Cenniki będą stanowiły załączniki do umowy.
4) Wykonawca nie zmieni w trakcie wykonywania umowy wysokości abonamentów oraz
cen połączeń w sposób niekorzystny dla Zamawiającego. Dopuszczalne są jedynie
zmiany wynikające ze zmian stawek podatku VAT. W takim przypadku zmianie
ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto - wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian.
5) Wykonawca uwzględniać będzie w rozliczeniach z Zamawiającym najkorzystniejsze
ulgi i zniżki dostępne dla danej grupy odbiorców usług. Wykonawca niezwłocznie po
ustaleniu nowego cennika usług telekomunikacyjnych, zawierającego ceny niższe niż
podane w ofercie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, przesyłając mu aktualny
cennik i stosując wynikające z niego ceny w trakcie trwania umowy. Zmiana cen
korzystna dla Zamawiającego w trakcie trwania umowy nie wymaga sporządzenia
aneksu do umowy.
6) Łączna wartość zrealizowanych usług w ramach niniejszej umowy nie może
przekroczyć kwoty w łącznej wysokości …..................... zł brutto (słownie:
…........................................), przy czym:
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy
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a) w roku budżetowym 2014 …..................... zł brutto;
b) w roku budżetowym 2015 …..................... zł brutto;
c) w roku budżetowym 2016 …..................... zł brutto;
7) Na realizację umowy zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie MOPS na
lata 2014 – 2016: dział …......./ rozdział …........../ § …..............
8) Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy.
Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym
zakresie, bez konieczności informowania Wykonawcy.
5. Warunki płatności:
1) wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w treści faktury VAT, w terminie 30
dni od dnia jej wystawienia;
2) Wykonawca zobowiązany będzie do doręczenia faktury VAT na co najmniej 14 dni
przed upływem terminu płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin
płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas
opóźnienia;
3) Wykonawca do każdej faktury nieodpłatnie dostarczy specyfikację oraz biling w wersji
elektronicznej, zawierający co najmniej numer abonencki, łączną ilość minut
wykorzystanych w danym okresie, stawkę zgodną z umową za minutę połączenia
w podziale na rodzaj połączenia, wartość netto i brutto za wykonane połączenia
w okresie rozliczeniowym) oraz wykaz wykonanych przez Zamawiającego połączeń
telefonicznych z podaniem dla każdego typu połączenia: numeru wywołanego, daty,
godziny rozpoczęcia połączenia oraz czasu jego trwania i wysokość opłaty.
4) za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli wpływ środków na
rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
5) okresem rozliczeniowym jest 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy. Opłaty z tytułu
świadczonej usługi pobierane są od dnia faktycznego rozpoczęcia świadczenia usługi
przez Wykonawcę;
6. Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne:
1) W przypadku opóźnienia terminu rozpoczęcia świadczenia usług z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną
w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.
2) Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej powyżej terminu 12
godzin, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości
określonej art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 243) , tj. 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za daną linię
telefoniczną lub daną lokalizację, w której świadczona jest usługa telekomunikacyjna.
3) Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym okres przerwy w świadczeniu usług
telekomunikacyjnych jest dłuższy niż 36 godzin, to za każdy dzień przerwy
w powyższych usługach telekomunikacyjnych płatnych okresowo, Zamawiającemu
przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej za
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie.
14/18

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,

Tel.: 34 37 24 200, fax: 34 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290,
www.mops.czestochowa.um.gov.pl. mops@czestochowa.um.gov.pl

daną linię telefoniczną, według rachunków z ostatnich trzech okresów
rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy, zgodnie z art.
105 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 243).
4) Jeżeli zwłoka w terminach, o których mowa w pkt 1 i 2 przekroczy 7 dni, Zamawiający
ma prawo odstąpić od zwartej umowy, albo rozwiązać umowę.
5) W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, przez którąkolwiek ze
Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto wartości przedmiotu
umowy, tj. z oferty Wykonawcy.
6) 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. z 2014 poz. 243).
7) Naliczanie kar może nastąpić 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 7 marca 2014 r. w sprawie reklamacji telekomunikacyjnej (Dz. U.
z 2014 r. poz. 284).
8) Naliczone w wyniku postępowania reklamacyjnego kary umowne będą potrącane
przez Zamawiającego z kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawcę.
9) Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.
10) Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania niniejszej umowy w razie, gdy to niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej, lub też w przypadku
zawarcia obopólnego porozumienia rekompensującego skutki niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy. Wykonawca będzie wykazywał działanie siły
wyższej w procesie reklamacyjnym.
7. Odstąpienie i rozwiązanie umowy:
1) W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2) W przypadku, o którym mowa w zdaniu powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3) Każda ze Stron może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z powodu
niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy lub od umowy
odstąpić w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
4) Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.
8. Spory:
1) W przypadku powstania sporu związanego z realizacją umowy, Strona zgłaszająca
roszczenie lub reklamację zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania
reklamacyjnego, zgłaszając swoje żądania lub zastrzeżenia na piśmie do drugiej
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie.
15/18

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,

Tel.: 34 37 24 200, fax: 34 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290,
www.mops.czestochowa.um.gov.pl. mops@czestochowa.um.gov.pl

Strony.
2) Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłaszanych przez
drugą Stronę roszczeń lub żądań, o których mowa w zdaniu powyżej, w terminie 14
dni od chwili ich zgłoszenia.
3) Powstały spór, którego Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie, będą
mogły przekazać do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby
Zamawiającego.
9. Podwykonawstwo:
1) Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz
osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom tylko
w zakresie określonym w ofercie.
3) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowienia wymienionego w pkt 1 i 2,
Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4) Za działanie lub zaniechanie podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie
zamówienia, Wykonawca odpowiada jak za własne.
10. Zasady poufności:
1) Strony zobowiązują się do wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów,
umowy oraz informacji uzyskanych w trakcie wykonywania umowy. Wszelkie
dokumenty będą ujawnione jedynie w zakresie niezbędnym, związanym z realizacją
przedmiotu umowy i po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
2) Wykonawca oświadcza, że wszelkie informacje, do których będzie miał dostęp lub
w posiadanie których mógłby wejść przypadkowo w związku z wykonywaniem umowy
(dotyczy informacji mających charakter informacji publicznych, jak również informacji
mających charakter tajemnicy służbowej) – nie zostaną upublicznione, podmienione
lub zamienione tak, aby narazić Zamawiającego na utratę wiarygodności, czy złą
opinię na temat jego działalności.
11. Zmiany umowy:
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mogą one
być związane ze zmianami:
1) terminów wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2) danych teleadresowych Stron,
3) realizacji umowy przez Strony w przypadku wystąpienia siły wyższej
(np. katastrofy, klęski żywiołowej) skutkującej niemożliwością zrealizowania
umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami
4) wysokości wynagrodzenia brutto poprzez zmianę stawki VAT w przypadku jej
ustawowej zmiany (kwota netto nie ulega zmianie),
12. Postanowienia końcowe:
1) W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały
przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne i Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo
zamówień publicznych nie stanowi inaczej.
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy
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2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie
w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
3) Zmiana adresu korespondencyjnego Stron nie wymaga aneksu do umowy.
4) Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
ROZDZIAŁ
XIX
–
POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej,
o których mowa w Dziale VI (art. 179-198).
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art.180 ust. 2 ustawy Pzp odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno wskazać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne wniesienia
odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 5 dni od dnia
przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną – albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
7. Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w terminie przewidzianym do
wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności podjętej przez niego lub o zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany
na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy Pzp.
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ROZDZIAŁ XX – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Postępowanie przetargowe zostanie rozstrzygnięte po zaakceptowaniu jego wyniku
przez Kierownika zamawiającego lub pracownika zamawiającego, któremu Kierownik
zamawiającego powierzył pisemne wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Niniejsza specyfikacja zawiera 18 stron oraz 8 załączników:
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;
3) Załącznik nr 3 – Formularz cenowy;
4) Załącznik nr 4 – Wykaz wymaganych dokumentów;
5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Pzp;
6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na mocy art. 24 ustawy Pzp;
7) Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej;
8) Załącznik nr 8 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług.
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