PU/3/2016

ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (IWUZ)

dotyczące przedmiotu zamówienia, w związku z art. 4 pkt 8 Ustawy - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) na: świadczenie przez Operatora
na rzecz Abonenta niebędącego Konsumentem, usługi telekomunikacyjnej pod
nazwą 800, dla następującego numeru usługowego 800 16 30 30
I.

Nazwa i Ares Zamawiającego (Abonenta):
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Adres do korespondencji: ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
Godziny pracy: poniedziałek – piątek od godz. 7.00. do godz. 15.00.
Tel. 32 74 38 417, faks 32 251 97 45

zaprasza do złożenia oferty cenowej.
II.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Specyfikacja głównych wymagań:
a) kierowanie połączeń do numerów docelowych Abonenta,
b) podzielenie opłaty za połączenie przychodzące do numeru usługowego 800 tak,
aby było ono bezpłatne dla użytkownika wywołującego połączenia, a opłatę
ponosił Abonent - według Cennika,
c) udostępnienie przez Operatora możliwości samodzielnego zarządzania Usługą,
w szczególności tworzenia indywidualnych scenariuszy obsługowych w oparciu
o funkcjonalność platformy usługowej oraz zabezpieczony certyfikatem
bezpieczeństwa dostęp do portalu WWW, w ramach, którego udostępniane są
funkcje zarządzania numerami usługowymi oraz raporty i statystyki ruchowe.
Zakres funkcjonalności, o której mowa w zdaniu pierwszym nie wykracza poza
wybrany przez Abonenta profil Usługi.
2. Termin wykonania zamówienia - od 01.01.2017 do 31.12.2018.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia bez
udziału podwykonawców.
4. Wykonawca jest związany ofertą 20 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do IWUZ.

III. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy.
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który jest przedsiębiorcą
telekomunikacyjnym wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
o których mowa w art. 11 i art. 224 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.), prowadzonego
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
2. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące
dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo–ofertowy –
wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do IWUZ.
2) Odpis z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa
w ust. 1.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV.

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający
i wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V.

Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień
w sprawach proceduralnych jest: Pan Łukasz Słania tel. 32 74 38 417 e-mail
lslania@kzkgop.com.pl
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2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Istotnych
Warunków Udzielenia Zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00
do 15:00 pisemnie, faksem lub e-mailem. Wnioski o wyjaśnienie treści IWUZ
można składać do dnia ……….2016 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie
udzielenia odpowiedzi na wnioski złożone po ww. dacie.
VI.

Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Barbary 21A,
40-053 Katowice pok. Nr 014 (Kancelaria) w terminie do 01.12.2016 r. do godziny
9:00 lub faksem nr 032-25-19-745, lub e-mailem.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Na formularzu cenowo – ofertowym (załącznik nr 1 do IWUZ) należy wypełnić
odpowiednio pkt 1 lit. a – d wraz z podaniem stawki podatku VAT, a następnie
przedstawić cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy wpisać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku
oraz słownie.
3. Cena ma zawierać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
VIII. Kryterium oceny ofert – cena oferty 100%.
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oferty (brutto).
IX.
1.
2.
3.
4.
5.

X.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
O wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców,
którzy złożyli oferty.
Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze oferty.
Przed
podpisaniem
umowy
Wykonawca
będzie
zobowiązany
podać
Zamawiającemu informacje niezbędne do zawarcia umowy, a także aktualny
cennik dla usług połączeń bezpłatnych 800 oraz regulamin świadczenia usług.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najtańszą spośród pozostałych ofert.
Zamawiający przekazuje wzór umowy (załącznik nr 2 do IWUZ) zawierającej
warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została
zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w tym wzorze.

Postanowienia końcowe.
1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej określone
w ustawie Prawo zamówień publicznych (Ustawa).
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznych uregulowań
organizacyjnych, bez zastosowania przepisów Ustawy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania
uzasadnienia.
Zatwierdzam
Przewodniczący Zarządu
(-) Roman Urbańczyk
…………………………………………..
(data, podpis)

Załączniki:
1. Formularz cenowo – ofertowy
2. Wzór umowy
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Załącznik nr 1 do IWUZ
………………………………………..……..
Pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia
Zamówienia (IWUZ) na „świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta
niebędącego Konsumentem, usługi telekomunikacyjnej pod nazwą 800, dla
następującego numeru usługowego 800 16 30 30”, z dnia ________________,
PU/1/2015,
a. Udostępnienie jednego numeru usługowego z zakresu 0 800 za cenę netto:
………………… złotych (słownie: ………………………………) złotych
za cenę brutto:
………………… złotych (słownie: ………………………………) złotych,
w tym stawka należnego podatku VAT …..%.
b. Miesięczną opłatę Abonamentową za używanie jednego numeru usługowego
0 800 za cenę netto:
………………… złotych (słownie: ………………………………) złotych
za cenę brutto:
………………… złotych (słownie: ………………………………) złotych,
w tym stawka należnego podatku VAT …..%.
c. Opłata zryczałtowana za 1 minutę połączenia z sieci stacjonarnych, bez względu
z której strefy i w jakich godzinach połączenie zostało zrealizowane za cenę
netto:
………………… złotych (słownie: ………………………………) złotych
za cenę brutto:
………………… złotych (słownie: ………………………………) złotych,
w tym stawka należnego podatku VAT …..%.
d. Opłata zryczałtowana za 1 minutę połączenia z sieci komórkowych, bez względu
z której strefy i w jakich godzinach połączenie zostało zrealizowane za cenę
netto:
………………… złotych (słownie: ………………………………) złotych
za cenę brutto:
………………… złotych (słownie: ………………………………) złotych,
w tym stawka należnego podatku VAT …..%.
Cena oferty brutto (suma cen brutto z pkt 1 lit. a + b + c +d): ………………......... zł
Słownie: …………………………………………………………..

2. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym
w umowie.
3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym
w IWUZ.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze
umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

……………………………..
Podpis/y

3

Wzór

Załącznik nr 2 do IWZ
UMOWA NR PU/ /PS/ /DO/ /2016
O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ 800
zawarta w dniu ……………. roku w Katowicach, pomiędzy:

Firmą
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………,
reprezentowaną przez:
………………………………. – ……………………………………
………………………………. – ……………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
a
Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
z siedzibą przy ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, wpisanym do rejestru związków międzygminnych
prowadzonego przez MSWiA pod poz. 46, o numerze NIP 954-22-46-280 oraz REGON 271523831,
reprezentowanym przez:
………………………………. – ……………………………………
………………………………. – ……………………………………
zwanym dalej Zamawiającym
Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późniejszymi zmianami).
§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez okres od 01.01.2017 do 31.12.2018 usługi
telekomunikacyjnej pod nazwą 800 dla następującego numeru usługowego 0 800 16 30 30, który
jest obecnie używany przez Zamawiającego, zwanej dalej Usługą.
§2
1. Świadczenie Usługi polegać będzie na:
a. przeniesieniu obecnego numeru 800 16 30 30 do sieci Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
b. kierowaniu połączeń do numerów docelowych Zamawiającego,
c. podzieleniu opłaty za połączenie przychodzące do numeru usługowego 800, tak, aby było ono
bezpłatne dla użytkownika wywołującego połączenie krajowe z sieci stacjonarnych
i mobilnych, a opłatę ponosił Abonent - według Cennika,
 Opłaty zawierają między innymi:

udostępnienie jednego numeru usługowego z zakresu 0 800 …. zł netto (jeśli
dotyczy),

miesięczną opłatę abonamentową …. zł netto.
 Opłatę zryczałtowaną za 1 minutę połączenia z telefonów stacjonarnych, bez względu z
której strefy i w jakich godzinach połączenie zostało zrealizowane: …. zł netto.
 Opłatę zryczałtowaną za 1 minutę połączenia z telefonów komórkowych, bez względu z
której strefy i w jakich godzinach połączenie zostało zrealizowane: …. zł netto.
d. udostępnieniu przez Wykonawcę możliwości samodzielnego zarządzania Usługą, poprzez
dostęp do portalu WWW, w ramach, którego udostępniane są funkcje zarządzania numerami
usługowymi.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.
§3
1. Okresem rozliczeniowym jest okres jednego miesiąca kalendarzowego.
2. Zamawiający zobowiązuje się uiszczać Abonament miesięcznie z góry oraz opłaty za
świadczenie Usług zgodnie z cennikiem, o których mowa w § 1 na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę.
3. Termin płatności należności objętych niniejszą Umową wynosi 14 dni od daty otrzymania
faktury VAT lub innego dokumentu stwierdzającego obowiązek uiszczenia danej kwoty.

Zamawiający zobowiązuje się do:

§4
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1. terminowego regulowania wszelkich należności wynikających z niniejszej Umowy,
w szczególności opłat z tytułu świadczonych przez Wykonawcę Usług,
2. dokonywania
opłat
przelewem
na
numer
rachunku
bankowego:
………………………………………………………… lub inny wskazany na fakturze VAT. Za dzień zapłaty
uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy,
3. korzystania z Usług zgodnie z obowiązującym prawem oraz niniejszą Umową.
§5
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nadzwyczajne okoliczności, a w szczególności
za niemożność świadczenie Usługi z powodu awarii linii energetycznej lub telefonicznej lub systemu
teleinformatycznego Wykonawcy lub Zamawiającego.
§6
1. Strony ustalają adresy dla doręczeń i osoby uprawnione do akceptacji dokumentów w ramach
realizacji niniejszej Umowy:
(a)
WYKONAWCA:
adres do korespondencji: …………………………………..
e-mail: ……………………………………
Tel: …………………………………………
(b)
ZAMAWIAJĄCY: KZK GOP w Katowicach
adres do korespondencji: ul Barbary 21A, 41-053 Katowice
faks: 32 251 97 45
e-mail: lslania@kzkgop.com.pl
Tel: 32 74 38 417.
§7
Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się dokładać należytych starań zmierzających
do polubownego rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów mogących wyniknąć w trakcie
wykonywania postanowień umowy. Wszelkie spory, których nie uda się rozwiązać polubownie, będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Informacje dotyczące niniejszej Umowy oraz działalności gospodarczej Wykonawcy, pozyskane
przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy, nie
mogą być ujawnione osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po
uzyskaniu w tym zakresie pisemnej zgody Wykonawcy.
4. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie zgodnie z art. 23 ustawy
o ochronie danych osobowych swoich danych osobowych, które podał Wykonawcy w związku
z zawartą umową, w celu świadczenia usług opisanych w § 1 umowy.
5. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.

________________________________
podpis Wykonawcy

______________________________
podpis Zamawiającego

pieczątka firmowa Wykonawcy

pieczątka firmowa Zamawiającego

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Cennik dla usług połączeń bezpłatnych 800
2. Załącznik nr 2 – Regulamin świadczenia usług
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