
10.12.2008 r.
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Zespół ds. Zamówień Publicznych
Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/19/08

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu: Świadczenie publicznie dostępnych usług
   telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz
   dostępu do Internetu na potrzeby Morskiej Służby
   Poszukiwania i Ratownictwa.

Rodzaj zamówienia: usługa
Wartość szacunkowa zamówienia: poniżej 133.000,00 EURO

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, zm: Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz.1058).

          Zatwierdzam:

         12.12.2008 r.          DYREKTOR
/-/

    Marek Długosz

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 260584-2008 w dniu 12.12.2008 r.
- na stronie www.sar.gov.pl  zakładka: Zamówienia publiczne/Ogłoszenia w dniu 12.12.2008r
- w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym na Tablicy Ogłoszeń :
   w dniu 12.12.2008 r.

http://:@www.sar.gov.pl/
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1. Zamawiający
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
NIP: 586-20-76-216
Sekretariat Dyrektora: tel: + 48 58  661 52 22, fax: +  48 58  620 53 38
Zespół ds. Zamówień Publicznych: tel/fax: + 48 58  660 76 61
Godziny pracy: pn - pt 7:30-15:30
Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/19/08 – Uwaga: w korespondencji kierowanej do
Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do składania ofert na:
Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu
na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223,
poz.1655, zm: Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz.1058), zwanej dalej w skrócie „ustawą Pzp”,
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia- zwanej dalej w skrócie „SIWZ”.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie publicznie dostępnych usług

      telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu na
      potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa zgodnie z wymaganiami
      Zamawiającego.

3.2. Szczegółowy opis zamówienia określono w załączniku nr 1do SIWZ. Zamawiający
wymaga zapewnienia w ramach obsługi technicznej utrzymania funkcjonowania
systemu bezpłatnej pomocy technicznej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3.3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji całości dostawy zgodnie z wymaganiami
            określonymi w załączniku nr1 do SIWZ .
3.4. Wspólny słownik zamówień ( CPV); główny przedmiot zamówienia określa się za

pomocą poniższego kodu 64.21.00.00-1 ( usługi telefoniczne i przesyłu danych) .
3.5. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający

zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku zmiany SIWZ,
Zamawiający dokonaną zmianę przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ i zamieści na stronie www.sar.gov.pl  Zakładka: Zamówienia publiczne/
Ogłoszenia. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

4. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt.6 ustawy Pzp.

5. Opis sposobu przedstawiania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Termin wykonania zamówienia
      Realizacja Zamówienia w terminie od 02.02.2009 r. do 01.02.2011 r.

http://:@www.sar.gov.pl/
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7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków

7.1. Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy Pzp.
7.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w Postępowaniu na

podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach składających się na
ofertę wymaganych niniejszą SIWZ, na zasadzie kwalifikacji „ spełnia/ nie spełnia”.
Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki
wymagane przez Zamawiającego.

7.3. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków
udziału w Postępowaniu.

7.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, to wówczas Zamawiający przed podpisaniem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda przedłożenia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

8.1. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ustawy Pzp. Proponowany
wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

8.2. Aktualny na dzień składania ofert 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.

9. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty:
9.1. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.- wzór

oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców
     występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie

należy złożyć w formie oryginału;
9.2. Aktualny na dzień składania ofert 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. W
przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokument ten składa każdy z
Wykonawców;

9.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
         Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas zamiast dokumentu o którym mowa w punkcie 9.2

składa dokumenty określone w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
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         maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
        oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 87, poz. 605,
       zm: Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1155).

9.4. Wypełniony przez Wykonawcę formularz oferty- wzór formularza zawiera załącznik nr
4 do SIWZ. Formularz oferty należy złożyć w formie oryginału. Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty czy niniejsze zamówienie wykona
samodzielnie, czy powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom i wskazania
części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz nazwę, adres i
numer telefonu/fax pod którym Wykonawca będzie przyjmował od Zamawiającego wszelkie
zgłoszenia nieprawidłowości w pracy łączy.

9.5. Wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowy- wzór formularza zawiera załącznik
nr 3 do SIWZ. Formularz cenowy należy złożyć w formie oryginału.

9.6.      Pisemne zobowiązanie innych/ego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego
i osób zdolnych do wykonania zamówienia- jeżeli dotyczy.

9.7.     Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy osoba
podpisująca ofertę i załączone do niej dokumenty nie jest upoważniona do
reprezentowania Wykonawcy w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym).
Pełnomocnictwo z określeniem zakresu i podpisem osób uprawnionych do
reprezentowania zgodnie z zapisem w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć do oferty;

9.8.      W przypadku, Wykonawców występujących wspólnie do oferty należy dołączyć
            pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w trakcie
            Postępowania o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i
            zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana w taki
            sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę.

10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.

10.1.   Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, dotyczy to również korespondencji
oraz porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcą.

10.2.   Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, wyjaśnienia,
informacje itp. (dalej zwane zbiorczo „korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie lub faksem. Ze względu na pisemna formę komunikowania się w
sprawie Postępowania o udzielenie zamówienia wyjaśnienia ustne nie są wiążące dla
Stron Postępowania.

10.3.   Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu na numer
+(48 58)  660 76 61 lub +(48 58)  620 53 38. Nie dopuszcza się formy elektronicznej.

10.4.   W przypadku przekazywania korespondencji za pomocą faksu, każda ze Stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

10.5.    Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do
Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

10.6.    Wykonawca może w formie pisemnej lub za pomocą faksu 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.

10.7.    Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie
www.sar.gov.pl  w zakładce Zamówienia publiczne/Ogłoszenia.

10.8.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

10.9.    Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

http://:@www.sar.gov.pl/
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10.10. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami i udzielania
wyjaśnień dotyczących Postępowania są;
1)   w sprawach procedury zamówień publicznych:

Ewa SIKORA Tel /fax:  +48 58 660 76 61

2)  w sprawach merytorycznych:
Tamara Konefał
Wojciech Białkowski

 Tel/fax:  +48  58 660 76 21
 Tel/fax:  +48  58 660 76 60

10.11. Osoba wymieniona w pkt.10.10. pkt.1) upoważniona jest  do udostępnienia Protokołu z
            postępowania wraz z załącznikami.

11. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. Termin związania ofertą
12.1.  Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
12.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.3.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
          związania ofertą.
12.4.  Co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający
          zastrzega sobie prawo do jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie
          zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13. Opis sposobu przygotowania ofert
13.1.  Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ i

przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
13.2.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

niezależnie od wyniku Postępowania.
13.3.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
13.4.  Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
13.5.  Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, sporządzić w

języku polskim, na papierze z zastosowaniem trwałej czytelnej techniki.
13.6.  Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii.
13.7.  Dokumenty dołączone do oferty w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność z

oryginałem i podpisane przez osobę/ osoby uprawnione do występowania w imieniu
Wykonawcy ( dalej „ osoby uprawnione”)

13.8.  Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, w przypadku gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13.9.  Upoważnienie do podpisania oferty musi wynikać z dokumentów dołączonych do
oferty. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo zawierające określenie jego zakresu i podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisem w rejestrze lub
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

13.10. Wszystkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być podpisane przez
osoby uprawnione do podpisania oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za
nieistniejącą.

13.11. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne oraz powinny
zawierać pełne imię i nazwisko podpisującego tj. osoby uprawnionej. W przypadku,
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gdy podpisy są nieczytelne lub nie zawierają pełnego imienia i nazwiska powinny być
opatrzone imiennymi pieczątkami.

13.12. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i kolejno ponumerowane oraz na
każdej zapisanej stronie umieszczony podpis osoby uprawnionej.

13.13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu art.11
ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm), powinny zostać przekazane w taki sposób, by
Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. W takim
przypadku ofertę należy złożyć w dwóch częściach opisanych jako  „ część jawna
oferty” i jako „część niejawna oferty”. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany
jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych
do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie
Pzp. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 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.

13.14. Wszelkie dokumenty, pisma załączone do oferty, które są sporządzone w językach
obcych muszą być przetłumaczone na język polski. Dokumenty sporządzone w
języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.

13.15. Ofertę należy opakować w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do
czasu otwarcia ofert, dostarczyć Zamawiającemu w nienaruszonym opakowaniu. Na
opakowaniu oferty umieścić swój identyfikator zawierający nazwę i adres Wykonawcy,
numer telefonu i faksu- by umożliwić zwrot nie otwartej koperty w przypadku
dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie składania ofert-  oraz opisać w
następujący sposób:

„ Oferta na Świadczenie publicznie dostępnych usług
 telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz
 dostępu do Internetu na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania
 i Ratownictwa”. Nie otwierać przed 23.12.2008 r. godz.10:15 ”.

13.16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że uczyni to wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że
przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o zmianie oferty należy
złożyć w taki sam sposób jak ofertę, opisać w sposób wskazany w pkt.13.15. oraz
dodatkowo oznaczyć słowami „ZMIANA Nr …” . Wycofanie oferty oznacza rezygnację
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

13.17. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po upływie terminu składania ofert.

13.18. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie czy niniejsze
zamówienie wykona samodzielnie, czy powierzy wykonanie zamówienia
podwykonawcom i wskazania części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.

13.19. Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty, którego wzór stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ oraz dołączenia wszystkich wymaganych dokumentów
określonych w pkt.9 SIWZ.
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14. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie
14.1.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
14.2.   Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania

ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.3.  Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
14.4.   Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem

   występującym jako pełnomocnik pozostałych Wykonawców.
14.5.    Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich

Wykonawców składających wspólną ofertę.
14.6.   Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

   zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

14.7.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
15.1.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Morska Służba Poszukiwania i

Ratownictwa, 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10, w Sekretariacie (piętro II) do dnia
23.12.2008 r. godz. 10:00

UWAGA! Siedziba Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa znajduje się na terenie Portu
Rybackiego w Gdyni, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przez Biuro
Przepustek PPP i H „DALMOR” S.A. po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy
uwzględnić czas na otrzymanie przepustki i dojście lub dojazd do siedziby Zamawiającego.

15.2.    Za moment złożenia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Sekretariacie
Zamawiającego.

15.3.    Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom, bez ich otwierania, po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

15.4.    Publiczne- jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2008 r. godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa ( parter).

15.5.    Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.6.    Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców składających
oferty oraz informacje zawarte w ofertach, w tym między innymi: cenę, termin
wykonania, okres gwarancji.

15.7.    Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą być one
udostępnione.

15.8.    Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający
przekaże im niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt.15.5 i 15.6 SIWZ.

16. Opis sposobu obliczenia ceny
16.1. Cena ma uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
16.2. Wykonawcy w formularzu cenowym (załącznik nr3do SIWZ) w celu obliczenia

wartości brutto dla każdego  wyszczególnionego zakresu przedmiotu osobno, pomnożą
ilość z wiersza „x” kolumny nr 3 przez cenę jednostkową brutto z kolumny nr 5, a
następnie uzyskaną wartość brutto wpiszą do kolumny nr 6. Następnie wartość brutto z
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kol.6 i wierszy 1-11 należy zsumować i wpisać do wiersza 12 kolumna 6. Kwotę z
wiersza 12 kolumna 6 należy przenieść do formularza oferty( załącznik nr.4 do SIWZ).

16.3.  Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto wymieniona na
formularzu oferty załącznik nr 4.

16.4.    Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym jako „cena brutto”. Cena
ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

16.5.    Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej
skład elementów i uwzględniać obowiązujący w Polsce podatek VAT. Stawka VAT
musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm).

16.6. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku – złote i grosze.
16.7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w

złotych polskich.

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

17.1.   Zamawiający oceni i porówna wyłącznie te oferty, które zostaną złożone przez
Wykonawców niewykluczonych z Postępowania i nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.

17.2.   Oferty zostaną oceniona za pomocą niżej wymienionego kryterium punktowego:

Kryterium
Znaczenie procentowe

kryterium
Maksymalna liczba punktów

jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium

Cena 100% 100

17.3.   Ocena kryterium będzie dokonywana na podstawie wypełnionego formularza oferty.
17.4.   Cena określa cenę brutto wymienioną w formularzu oferty  tj. z uwzględnieniem

obowiązującego w Polsce podatku VAT, wykonania przedmiotu zamówienia i
uwzględnia wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z jego realizacją.

17.5.   Punkty za kryterium cena, które uzyska każda z ofert będą obliczane według
następującego wzoru:

                                            C min
P =   C of     x 100

gdzie:
P- ilość punków jakie uzyska oferta badana

Cmin- najniższa cena brutto spośród ofert
C of- Cena brutto  badanej oferty

17.6.   Wynikającą z działania uzyskaną ilość punktów w danym kryterium Zamawiający
zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,005 pomija , a
końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla do 0,01 punkta.

17.7.   Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. taką która uzyskała największą ilość
punktów.

17.8.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty.
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18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1.    Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi  Wykonawców, którzy
            złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje wymienione art. 92  ust.1
 pkt1 ustawy Pzp;

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.

18.2.    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie
internetowej http://www.sar.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne/ Ogłoszenia oraz
w miejscu publicznie dostępnym  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

18.3.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.

18.4.    Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z
zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a  ustawy Pzp.

18.5.    Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
18.6.    Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

18.7.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny
chyba, że  zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania, o których mowa w
art.93 ust 1 Pzp.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego

20.1.    Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.

20.2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania części umowy w zakresie
czasu połączeń telefonicznych.

20.3.    Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w SIWZ.

20.4.    Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.

20.5.    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 tych okolicznościach.

20.6.    W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt.20.4, Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu części wykonania umowy.

20.7.    Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy zawiera wzór umowy, stanowiący
załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga zwarcia umowy na warunkach
określonych w tym załączniku

http://:@www.sar.gov.pl/
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21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
21.1.    Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone
w Dziale VI ustawy Pzp.

21.2.    Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują również
organizacjom zrzeszających Wykonawców wpisanych na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych.

21.3.    Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez
Zamawiającego w Postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego
czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Pzp można wnieść pisemny
protest do Zamawiającego. Zgodnie z przyjętą w Postępowaniu formą komunikowania
dopuszcza się złożenie protestu za pomocą faksu na numer: +(48 58) 660 76 61 lub
+(48 58) 620 53 38.

21.4.    Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

21.5.    Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki
sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią

21.6.    Protest dotyczący treści ogłoszenia a także dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w
terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej www.sar.gov.pl zakładka
„Zamówienia publiczne/ Ogłoszenia”

21.7.    Protest należy złożyć w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa,
81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10

21.8.    Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
21.9.    Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,

a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

21.10. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu
terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

21.11. Szczegóły dotyczące protestu określają art. 180-183 ustawy Pzp.
21.12. Od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu sposobu oceny spełnienia warunków

udziału w Postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z Postępowania, odrzucenia oferty
przysługuje odwołanie się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

21.13. Szczegóły dotyczące odwołania określają art.184-193 a ustawy Pzp.
21.14. Szczegóły dotyczące skargi do sądu określają art. 194-198 ustawy Pzp.

22. Udostępnianie dokumentacji z Postępowania.
22.1.    Protokół z Postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Do ich udostępniania

upoważniona jest osoba wymieniona w pkt.10.10.1 SIWZ.
Załącznikami do protokołu są oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacje z
zebrania wszystkich Wykonawców, o których mowa w art.38 ust. 3 ustawy Pzp,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i
Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.
Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Pozostałe załączniki do protokołu
udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
Postępowania.

http://:@www.sar.gov.pl/
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22.2.    Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na wniosek, zgodnie z zasadami
określonymi w §5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października
2008r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
( Dz. U. Nr 188, poz.1154).

22.3.    Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

23. Postanowienia końcowe
23.1.    Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza cenowego, formularza oferty i druku

    oświadczenia stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do SIWZ, udostępnionych na stronie
internetowej www.sar.gov.pl w zakładce: Zamówienia publiczne / Ogłoszenia.

23.2.    Dokumenty sporządzone w  języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na
język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

23.3.    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza składania ofert
wariantowych i nie przewiduje aukcji elektronicznej.

23.4.    W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

24. Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp
Załącznik nr 3: Wzór formularza cenowego
Załącznik nr 4:  Wzór formularza oferty
Załącznik nr 5:  Wzór umowy
Załącznik nr 6: Art. 24 – wyciąg z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.

Nr 223, poz.1655, zm: Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz.1058)

http://:@www.sar.gov.pl/
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Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowania przetargowego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zm.) na:

Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
stacjonarnej oraz dostępu do Internetu na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa.

CPV:  64.21.00.00-1  Usługi telefoniczne i przesyłu danych

I.  Opis przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci
     telefonii stacjonarnej na rzecz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa  w zakresie
     połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych,
     do sieci komórkowych oraz przesyłu danych.

2.  Usługi telekomunikacyjne świadczone będą zgodnie z ustawą a dnia 16 lipca 2004 r.
     Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

3.  Świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie polegało na zapewnieniu stałego dostępu
     do publicznej sieci telefonicznej droga kablową w postaci:

     3.1.  Łączności telefonicznej dla jednej linii cyfrowej ISDN PRA (30B + D) z usługą
             DDI dla 100 numerów z zachowaniem aktualnej numeracji Zamawiającego

od nr 660 76 00 do nr 660 76 99 (Tab. Nr 1 pkt 1).
             Realizacja połączeń wewnętrznych w budynku Zamawiającego w oparciu o
             posiadaną przez Zamawiającego centralę telefoniczną.

     3.2.  Łączności telefonicznej dla  ośmiu  linii cyfrowych ISDN 2B + D numeracja
             MSN dla numerów (Tab. Nr 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9):

            058 661 52 22
            058 620 55 51
            058 621 68 11
            058 620 53 38

058 661 58 61 (wraz z numerami MSN 058 661 01 93, 058 661 01 94, 058 661 01 95,
                          058 661 01 96, 058 661 01 97)
058 620 32 07

            058 620 90 94
            058 661 46 60

3.3. Łączności telefonicznej dla czterech linii analogowych dla numerów (Tab. Nr 1
pkt 25, 26, 33, 34):
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             094 314 28 32
             091 327 02 34

 091 321 14 10
 091 321 05 32

     3.4.  Łączności telefonicznej i dostępu do sieci Internet opcja DSL 1024/256 kb/s,
       z wymaganym stałym adresem  IP, bez limitu transferu dla jednej linii analogowej
       dla numeru (Tab. Nr 1 pkt 21):

  094 314 26 34

     3.5.  Łączności telefonicznej i dostępu do sieci Internet opcja DSL 512/128 kb/s,
       z wymaganym stałym adresem  IP, bez limitu transferu dla czterech linii
       analogowych dla numerów (Tab. Nr 1 pkt 22, 23, 24, 35):

             091 424 33 48
             055 231 61 55
             055 247 80 54
             058 675 00 13

3.6.  Likwidacji sześciu linii cyfrowych i uruchomienie w ich miejsce linii analogowych
        (z utrzymaniem dotychczasowych numerów) dla łączności telefonicznej dla
        numerów (Tab. Nr 1 pkt  12,16,19,20, 27, 28):

 058 674 35 38
 094 352 20 20
 091 321 59 29
 091 321 49 17
 059 866 13 14
 059 814 55 72

3.7.  Likwidacji dwóch linii cyfrowych i uruchomienie w ich miejsce linii analogowych
        (z utrzymaniem dotychczasowych numerów) dla  łączności telefonicznej i dostępu do
        sieci Internet opcja DSL 512/128 kb/s, z wymaganym stałym adresem IP, bez limitu
        transferu, dla numerów (Tab. Nr 1 pkt 10,11):

  058 308 05 23
  058 307 31 12

3.8.  Likwidacji pięciu linii cyfrowych i uruchomienie w ich miejsce linii analogowych
        (z utrzymaniem dotychczasowych numerów) dla  łączności telefonicznej i dostępu do
        sieci Internet opcja DSL 1024/256 kb/s, z wymaganym stałym adresem IP, bez limitu
        transferu, dla numerów (Tab. Nr 1 pkt  13, 14, 15, 17, 18):

  058 674 05 42
  058 866 14 23
  059 814 45 51
  094 352 33 14
  091 381 30 29
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     3.9.  Po zamianie linii cyfrowych i uruchomieniu w ich miejsce linii analogowych (pkt 3.6)
             oraz uruchomieniu sieci Internet (pkt 3.7 i 3.8) rezygnacja z dotychczasowyc czterech
             linii  analogowych służących tylko do łączności  internetowej o numerach (Tab. Nr 1
             pkt  29, 30, 31, 32):

 094 314 00 24
 094 314 00 23
 091 381 41 67
 058 674 00 31

3.10. Dostępu do sieci Internet opcja DSL 1024/256 kb/s , z wymaganym stałym adresem IP,
bez limitu transferu, podłączonego do linii analogowej o numerze (Tab. Nr 1 pkt 36):

              058 620 34 60

3.11. Stałego łącza do Internetu z wymaganym stałym adresem IP, bez limitu transferu, w
          technologii Frame Relay, symetrycznego, o prędkości dostępowej 2 Mbit/s ,
          włączonego bezpośrednio do routera brzegowego sieci Internet dla lokalizacji:
          -  w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 10 (Tab. Nr 1 pkt 37),
          -  w Świnoujściu przy ul. Wybrzeża Władysława IV i Jachtowej (Tab. Nr 1 pkt 38).
          Łącze musi być zrealizowane w technologii przewodowej.

   3.12.  Świadczenia usług faksowych.

4.  Usługa telekomunikacyjna nie może być świadczona z użyciem technologii
     alternatywnych np. radiowego systemu dostępu lub realizowania rozmów telefonicznych
     za pomocą sieci Internet lub w technologii IP.

5.  Zamawiający zachowuje dotychczasowe numery telefoniczne.
     W przypadku zmiany operatora, koszty i prace (w tym całość dokumentacji) związane z
     przeniesieniem posiadanych numerów i ewentualnym przeprogramowaniem oraz
     podłączeniem w całości przygotowuje i pokrywa Wykonawca.

6.  Wykonawca zapewni przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów telefonów
     przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego (bez powodowania przerw w
     pracy), zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
     z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Transportu i
     Budownictwa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w
     publicznych sieciach telefonicznych – warunek nie dotyczy dotychczasowego operatora.
     Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą tymczasowych
     numerów zastępczych przydzielonych na czas przeniesienia numerów Zamawiającego do
     własnej sieci.

7.  Usługi oferowane przez Wykonawcę będą obejmowały przede wszystkim:
     a)   połączenia telefoniczne lokalne, strefowe, międzystrefowe, do sieci komórkowych i
           międzynarodowe,

b) usługi faksowe,
c) przesyłanie danych.



15

8.  Średni miesięczny czas trwania połączeń wychodzących od Zamawiającego generowanych
     ze wszystkich jego numerów urządzeń końcowych w okresie ostatnich 24 m-cy wynosi:
     a)  połączenia lokalne                         - 5.750 min./miesiąc
     b)  połączenia międzystrefowe                         - 2.767 min./miesiąc
     c)  połączenia do sieci komórkowych(Era,Plus,Orange)  - 1.382 min./miesiąc
     d)  połączenia międzynarodowe (kraje UE)              -     35 min./miesiąc

9.  Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość uzyskania dostępu do innych
      powszechnie dostępnych usług, a w szczególności:

a) połączenia bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy
posiadających numery skrócone, tj. : 112, 999, 998, 997, 994, 992, 993, 991.

b) pozostałe połączenia, tj.: do biur numerów, automatycznych serwisów informacyjnych,
infolinii 0-8XX, linii informacyjnych 91XX, itp. oraz do sieci Internet.

10.  Wykonawca zapewni bezpłatny system blokowania połączeń wychodzących w zależności
       od potrzeb Zamawiającego dla każdego numeru indywidualnie.

11.  Wykonawca zapewni bezpłatną blokadę połączeń o podwyższonej płatności typu 0-70…,
       0-30…, 0-40…, automatycznie dla wszystkich numerów Zamawiającego przy
       zachowaniu możliwości jej usunięcia.

12.  Wykonawca zapewni sekundowe naliczanie opłat za usługi telefoniczne w zakresie
       połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, komórkowych i międzynarodowych,
       za każdą rozpoczętą sekundę w wysokości 1/60 oferowanej opłaty za minutę na
       wszystkich numerach Zamawiającego.

13.  Zamawiający nie dopuszcza żadnych opłat za inicjowanie połączenia.

14.  Wykonawca zapewni automatyczny wybór numeru prefiksu operatora.

15. Wykonawca zapewni bezpłatne świadczenie usługi „identyfikacja abonenta
      wywołującego – CLIP” na wszystkich numerach urządzeń końcowych Zamawiającego.

16.  Wykonawca zapewni bezpłatne dostarczanie w cyklach miesięcznych wraz z fakturą
       VAT pełnego zestawienia bilingowego wykonanych połączeń wychodzących ze
       wszystkich numerów Zamawiającego – realizowanego w postaci pliku elektronicznego,
       w ogólnie przyjętym formacie na komputerowym nośniku danych (płyta CD).

17.  Wykonawca będzie naliczał koszty połączeń wymienionych w pkt  7 wg stawek z
       Formularza oferty.

18.  Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie faktury wystawianej
       nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

19.  Termin płatności faktury będzie nie krótszy niż 21 dni od daty wystawienia faktury oraz
       nie krótszy niż 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Morskiej Służby Poszukiwania
       i Ratownictwa. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

20.  W przypadku Internetu wymagany jest stały adres IP oraz nielimitowana ilość
       przesyłanych informacji.
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II.  Wymagania techniczne

1. W ramach obsługi technicznej Wykonawca zapewni utrzymanie funkcjonowania
     systemu oraz bezpłatnej pomocy technicznej 24 godziny na dobę przez 7 dni w
     tygodniu.

2.  Wykonawca wyznaczy Opiekuna Klienta, do którego obowiązków należeć będzie
      wyjaśnianie wszelkich nieprawidłowości mogących wystąpić podczas realizacji umowy
      (rozliczenia, usterki, awarie). Zgłoszone problemy, o ile nie będzie to konieczne, zostaną
      rozwiązane bez konieczności kontaktowania się z innymi punktami obsługi Wykonawcy.
      Zamawiający wyznaczy osobę uprawnioną do kontaktów z Opiekunem Klienta w zakresie
      zgłaszania awarii oraz rozliczeń.

3.  Wykonawca zapewni numer, pod którym Zamawiający będzie mógł zgłaszać wszelkie
     nieprawidłowości w pracy łącz.

4.  W przypadku wystąpienia awarii, Zamawiający, w pierwszej kolejności zgłosi
     uszkodzenie pod numerem z pkt 3 oraz  powiadomi Opiekuna Klienta telefonicznie,
     faksem lub pocztą elektroniczną.

5.  Powiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail lub telefon Opiekuna Klienta bądź w
     inny wspólnie ustalony sposób.

6.  Gwarantowany przez Wykonawcę czas przywrócenia świadczenia usług
     telekomunikacyjnych dla telefonii stacjonarnej i Internetu wynosi 12 godzin, przy czym
     czas ten liczony jest od momentu zgłoszenia awarii na numer wskazany w pkt 3.

7.  W przypadku zgłoszenia awarii Wykonawca dołoży wszelkich starań aby zlokalizować i
     przywrócić dostępność usług w jak najkrótszym terminie.

8.  Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usuwania zgłoszonych
     przez Zamawiającego awarii, przy czym czas reakcji wynosi nie więcej niż 1 godzina w
     przypadku awarii, które wystąpiły w dni robocze oraz nie dłużej niż 2 godziny w
     przypadku awarii, które wystąpiły w dniach ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji
     liczy się od chwili zgłoszenia Wykonawcy faktu wystąpienia awarii (zwanym Czasem
     Zgłoszenia Awarii). Dla potrzeb umowy reakcję Wykonawcy na zgłoszenie awarii stanowi
     każde jego zachowanie rozpoczynające usuwanie tej awarii.

9.  Wykonawca poinformuje Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
     telefonicznie,  o przyczynie, skutkach i prawdopodobnym czasie trwania awarii  oraz
     poczyni wszelkie starania w celu zapewnienia Zamawiającemu alternatywnego sposobu
     korzystania z sieci telekomunikacyjnej i jej zasobów.

10.  Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o konieczności wejścia jego personelu do
       pomieszczeń Zamawiającego i wykona prace zmierzające do usunięcia awarii w sposób
       możliwie najmniej uciążliwy dla działalności Zamawiającego.

11.  Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego, z co najmniej siedmiodniowym
       wyprzedzeniem, o planowanych przerwach lub zakłóceniach zwykłej działalności sieci
       telekomunikacyjnej wynikających z konieczności dokonania konserwacji lub remontów.
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12 . Za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usług trwająca dłużej niż 12
       godzin (niezależnie od kar umownych) Zamawiającemu przysługuje zwrot 1/30
       miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy nieprawidłowo działający numer abonencki
       objęty niniejszym zamówieniem.

13.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w sytuacji gdy jakość
       dostarczanych usług będzie rażąco niska. W szczególności dotyczy to jakości połączeń
       głosowych, czasu przerw w dostępie do usług oraz prędkości łączy DSL. Prawo
       odstąpienia może Zamawiający zrealizować w ciągu 7 dni od powiadomienia
       Wykonawcy o powyższych okolicznościach, o ile usterka nie zostanie usunięta.

III.  Uruchomienie usług

1.  Data, godzina oraz szczegóły rozpoczęcia świadczenia poszczególnych usług zostaną
     ustalone w porozumieniu z obecnym dostawcą usług i przeprowadzone przez Wykonawcę
     w sposób wykluczający całkowite odłączenie usług w czasie pracy Morskiej Służby
     Poszukiwania i Ratownictwa.

2.  Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek sprawdzić czy posiada warunki
     techniczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

3.  Uruchomienie łącz nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym w godzinach
     ustalonych z Zamawiającym. Wykonawca odpowiada za sprawne przejęcie wszystkich
     numerów, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania tego procesu oraz
     uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

4.  Na czas uruchamiania i konfiguracji usług Wykonawca wyznaczy osobę/y kontaktowe do
     rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych mogących wyniknąć podczas
     uruchamiania usług.

5.  Wykonawca zainstaluje łącza w budynkach i miejscach wskazanych przez
     Zamawiającego, przeprowadzi stosowne testy pozostawiając łącza gotowe do
     użytkowania.

IV.  Realizacja przedmiotu zamówienia

1.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji linii.

2.  Wykonawca w chwili zakończenia okresu obowiązywania umowy zobowiązany jest do
     przekazania numerów kolejnemu dostawcy usług.

Ponadto informujemy, że Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa buduje nowe Stacje
Ratownicze w Świnoujściu, Sztutowie, Ustce oraz planuje budowę w Łebie i Tolkmicku.
Będzie się to wiązało z przeniesieniem dotychczasowych numerów telefonów ze starych
lokalizacji do nowych. Zmiany te nastąpią najprawdopodobniej w przypadku Świnoujścia na
początku 2009 roku, a w pozostałych przypadkach w okresie późniejszym w 2009 roku. Tym
samym usługa dostępu do Internetu dla Świnoujścia (Tab. Nr 1 pkt 38) zostanie uruchomiona
przez Wykonawcę na wniosek oraz po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym w momencie,
kiedy budynek formalnie zostanie przekazany do użytkowania. O powyższym terminie
Zamawiający powiadomi Wykonawcę nie później niż 14 dni przed faktycznym terminem
uruchomienia usługi.
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Opis sposobu obliczenia ceny:

1.  Cena oferty musi być wyrażona w walucie polskiej (PLN) cyfrowo i słownie.
2.  Cena może być tylko jedna.
3.  Ostateczna cena oferty ustalona i podana w ofercie przez Wykonawcę powinna
     uwzględniać ewentualne upusty i rabaty oraz wszystkie koszty związane z realizacją
     zadania.
4.  Podana cena zapewnia stałość cen do końca obowiązywania umowy.
5.  Cena powinna być podana na formularzu ofertowym.
6.  Ceny jednostkowe nie mogą być w żadnej pozycji większe niż standardowe ceny
     oferowane klientom biznesowym.

Kryteria oceny oferty

1.  Oferty spełniające wszystkie wymogi formalne będą oceniane wg następujących
     kryteriów:
- 100% cena
2. Tabela Nr.1 stanowi integralną część załącznika Nr.1 do SIWZ.
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                  Tabela Nr 1.

L.p. Lokalizacja Nr telefonu Rodzaj obecnego
łącza

Termin umowy o
świadczenie usług

telefonicznych

Termin umowy
o świadczenie
usługi dostępu

do sieci Internet

Rodzaj wymaganego łącza

1. 81-340 Gdynia
Ul. Hryniewickiego 10

od 058 660 76 00
do 058 660 76 99

Łącze cyfrowe ISDN
PRA

30 B + D
(numeracja 1x100 nr

DDI)

Czas nieokreślony zostaje

2. 81-340 Gdynia
Ul. Hryniewickiego 10 058 661 52 22

Łącze cyfrowe ISDN
2 B + D

(numeracja MSN)
Czas nieokreślony zostaje

3. 81-340 Gdynia
Ul. Hryniewickiego 10 058 620 55 51

Łącze cyfrowe ISDN
2 B + D

(numeracja MSN)
Czas nieokreślony zostaje

4. 81-340 Gdynia
Ul. Hryniewickiego 10 058 621 68 11

Łącze cyfrowe ISDN
2 B + D

(numeracja MSN)
Czas nieokreślony zostaje

5. 81-340 Gdynia
Ul. Hryniewickiego 10 058 620 53 38

Łącze cyfrowe ISDN
2 B + D

(numeracja MSN) -
fax

Czas nieokreślony zostaje

6. 81-340 Gdynia
Ul. Hryniewickiego 10

058 661 58 61
wraz z numerami

MSN:
058 661 01 93
058 661 01 94
058 661 01 95
058 661 01 96
058 661 01 97

Łącze cyfrowe ISDN
2 B + D

(numeracja MSN)
Czas nieokreślony zostaje

7. 81-336 Gdynia
Ul. Indyjska 1 058 620 32 07

Łącze cyfrowe ISDN
2 B + D

(numeracja MSN)
Czas nieokreślony zostaje

8. 81-336 Gdynia
Ul. Indyjska 1 058 620 90 94

Łącze cyfrowe ISDN
2 B + D

(numeracja MSN)
Czas nieokreślony zostaje
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9. 81-336 Gdynia
Ul. Indyjska 1 058 661 46 60

Łącze cyfrowe ISDN
2 B + D

(numeracja MSN)
Czas nieokreślony zostaje

10. 80-690 Świbno
Ul. Świbnieńska 9 058 308 05 23

Łącze cyfrowe ISDN
2 B + D

(numeracja MSN)
Czas nieokreślony Zamiana na łącze analogowe + DSL 512/128

kb/s

11. 80-642 Górki Zachodnie
Ul. Stogi 20 058 307 31 12

Łącze cyfrowe ISDN
2 B + D

(numeracja MSN)
Czas nieokreślony Zamiana na łącze analogowe + DSL 512/128

kb/s

12. 84-120 Władysławowo
Ul. Hryniewickiego 2 058 674 35 38

Łącze cyfrowe ISDN
2 B + D

(numeracja MSN)
Czas nieokreślony Zamiana na łącze analogowe

13. 84-120 Władysławowo
Ul. Hryniewickiego 2 058 674 05 42

Łącze cyfrowe ISDN
2 B + D

(numeracja MSN)
Czas nieokreślony Zamiana na łącze analogowe + DSL

1024/256 kb/s

14. 84-360 Łeba
Ul. Kościuszki 1 058 866 14 23

Łącze cyfrowe ISDN
2 B + D

(numeracja MSN)
Czas nieokreślony Zamiana na łącze analogowe + DSL

1024/256 kb/s

15. 76-270 Ustka
Ul. Marynarki Polskiej 12 A 059 814 45 51

Łącze cyfrowe ISDN
2 B + D

(numeracja MSN)
Czas nieokreślony Zamiana na łącze analogowe + DSL

1024/256 kb/s

16. 78-100 Kołobrzeg
Ul. Warzelnicza 7 094 352 20 20

Łącze cyfrowe ISDN
2 B + D

(numeracja MSN)
Czas nieokreślony Zamiana na łącze analogowe

17. 78-100 Kołobrzeg
Ul. Warzelnicza 7 094 352 33 14

Łącze cyfrowe ISDN
2 B + D

(numeracja MSN)
Czas nieokreślony Zamiana na łącze analogowe + DSL

1024/256 kb/s

18. 72-420 Dziwnów
Ul. Osiedle Rybackie 16 091 381 30 29

Łącze cyfrowe ISDN
2 B + D

(numeracja MSN)
Czas nieokreślony Zamiana na łącze analogowe + DSL

1024/256 kb/s

19. 72-600 Świnoujście
Ul. Wybrzeże Władysława IV 7 091 321 59 29

Łącze cyfrowe ISDN
2 B + D

(numeracja MSN)
Czas nieokreślony

Zamiana na łącze analogowe
(zmiana lokalizacji – nowa baza w Basenie

Północnym w Świnoujściu przy ul.
Wybrzeża Władysława IV i Jachtowej)

20. 72-600 Świnoujście
Ul. Wybrzeże Władysława IV 7 091 321 49 17

Łącze cyfrowe ISDN
2 B + D

(numeracja MSN)
Czas nieokreślony

Zamiana na łącze analogowe
(zmiana lokalizacji – nowa baza w Basenie

Północnym w Świnoujściu przy ul.
Wybrzeża Władysława IV i Jachtowej)

21. 76-150 Darłowo
Ul. Wilków Morskich 23 094 314 26 34 Łącze analogowe Czas nieokreślony Zostaje łącze analogowe + DSL 1024/256

kb/s
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22. 72-020 Trzebież
Ul. Kwiatkowskiego 1 091 424 33 48 Łącze analogowe +

DSL 512/128 kb/s Czas nieokreślony Czas
nieokreślony

Zostaje łącze analogowe + DSL 512/128
kb/s

23. 82-340 Tolkmicko
Ul. Parkowa 1 055 231 61 55 Łącze analogowe +

DSL 512/128 kb/s Czas nieokreślony Czas
nieokreślony

Zostaje łącze analogowe + DSL 512/128
kb/s

24. 82-110 Sztutowo
Ul. Obozowa 10 055 247 80 54 Łącze analogowe +

DSL 512/128 kb/s Czas nieokreślony Czas
nieokreślony

Zostaje łącze analogowe + DSL 512/128
kb/s

25. 76-150 Darłowo
Ul. Wilków Morskich 23 094 314 28 32 Łącze analogowe +

DSL 512/128 kb/s Czas nieokreślony Czas
nieokreślony Zostaje łącze analogowe bez Internetu

26. 72-600 Świnoujście
Ul. Daszyńskiego 2 091 327 02 34 Łącze analogowe +

DSL 512/128 kb/s Czas nieokreślony Czas
nieokreślony

Zostaje łącze analogowe bez Internetu
(zmiana lokalizacji – nowa baza w Basenie

Północnym w Świnoujściu przy ul.
Wybrzeża Władysława IV i Jachtowej)

27. 84-360 Łeba
Ul. Kościuszki 1 059 866 13 14

Łącze analogowe do
podłączenia DSL

512/128 kb/s
Czas nieokreślony Czas

nieokreślony Zostaje łącze analogowe bez Internetu

28. 76-270 Ustka
Ul. Marynarki Polskiej 12 A 059 814 55 72

Łącze analogowe do
podłączenia DSL

512/128 kb/s
Czas nieokreślony Czas

nieokreślony Zostaje łącze analogowe bez Internetu

29. 76-150 Darłowo
Ul. Wilków Morskich 23 094 314 00 24

Łącze analogowe do
podłączenia DSL

512/128 kb/s
Czas nieokreślony Czas

nieokreślony Likwidacja numeru

30. 76-150 Darłowo
Ul. Wilków Morskich 23 094 314 00 23

Łącze analogowe do
podłączenia DSL

512/128 kb/s
Czas nieokreślony Czas

nieokreślony Likwidacja numeru

31. 72-420 Dziwnów
Ul. Osiedle Rybackie 16 091 381 41 67

Łącze analogowe do
podłączenia DSL

512/128 kb/s
Czas nieokreślony Czas

nieokreślony Likwidacja numeru

32. 84-120 Władysławowo
Ul. Hryniewickiego 2 058 674 00 31

Łącze analogowe do
podłączenia DSL

512/128 kb/s
Czas nieokreślony Czas

nieokreślony Likwidacja numeru

33. 72-600 Świnoujście
Ul. Wybrzeże Władysława IV 7 091 321 14 10

Łącze analogowe do
podłączenia DSL

512/128 kb/s
Czas nieokreślony Czas

nieokreślony

Zostaje łącze analogowe bez Internetu
(zmiana lokalizacji – nowa baza w Basenie

Północnym w Świnoujściu)

34.

72-600 Świnoujście
Basen Północny przedłużenie

Władysława IV
Statek m/s „Czesław II”

091 321 05 32 Łącze analogowe +
DSL 512/128 kb/s Czas nieokreślony Czas

nieokreślony

Zostaje łącze analogowe bez Internetu
(zmiana lokalizacji – nowa baza w Basenie

Północnym w Świnoujściu)

35.

84-150 Hel
Ul. Kuracyjna 1

Statek m/s „Sztorm II „ 058 675 00 13 Łącze analogowe +
DSL 512/128 kb/s Czas nieokreślony Czas

nieokreślony
Zostaje łącze analogowe + DSL 512/128

kb/s
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36. 81-366 Gdynia
Ul. Indyjska 1 058 620 34 60 Łącze analogowe +

DSL 1024/256 kb/s Czas nieokreślony Czas
nieokreślony

Zostaje łącze analogowe + DSL 1024/256
kb/s

37. 81-340 Gdynia
Ul. Hryniewickiego 10

Łącze do Internetu w
technologii Frame

Relay symetryczne, o
prędkości dostępowej

2 Mbit/s

Czas
nieokreślony Zostaje

38.

Świnoujście
Basen Północny przy ul.

Wybrzeża Władysława IV i
Jachtowej

Łącze do Internetu w
technologii Frame

Relay symetryczne, o
prędkości dostępowej

2 Mbit/s

Czas
nieokreślony Instalacja nowego łącza



    Załącznik nr 2 do SIWZ
Wzór oświadczenia o spełnieniu wymogów

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

/ pieczątka adresowa firmy wykonawcy/

O Ś W I A D C Z E N I E

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
       Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej
       oraz dostępu do Internetu na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
       znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/19/08

Przystępując do udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oświadczamy, że:

1. posiadamy wymagane ustawami uprawnienia do wykonania działalności i
czynności objętych niniejszym zamówieniem,

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / w załączeniu do
oferty przedłożyliśmy pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia *,

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym
mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, zm: Dz. U. z 2008 r. Nr  171, poz. 1058).

*/ niepotrzebne skreślić

…………………………
Miejscowość i data

……………….……………………………
/ Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu/
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Załącznik nr 3 do SIWZ
wzór formularza cenowego

…………………………
/Pieczęć nagłówkowa/

Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
        Świadczenie  publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej
        oraz dostępu do Internetu na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/19/08

FORMULARZ    CENOWY
stanowiący integralną część oferty

Lp Wyszczególnienie
zakresu przedmiotu

ilość j.m Cena
jednostkowa

brutto
w PLN

Wartość brutto
w PLN

1. 2. 3. 4. 5. 6.=(3x5)
1. Opłata instalacyjna 47 Szt.

2. Cena jednego abonamentu miesięcznego za
trakt cyfrowy  ISDN PRA (30B+D)

1 Szt.

3. Cena jednego abonamentu miesięcznego za
trakt cyfrowy ISDN 2B+D

8 Szt.

4. Cena jednego abonamentu miesięcznego za
trakt analogowy

23 Szt.

5. Cena za jedną minutę połączeń lokalnych i
strefowych

5750 min/
m-c

6. Cena za jedną minutę połączeń do sieci
komórkowych

2767 min/
m-c

7. Cena za jedną minutę połączeń do sieci
komórkowych

1382 min/
m-c

8. Cena za jedną minutę połączeń
międzynarodowych (UE, USA, Kanada)

35 min/
m-c
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9. cena jednego abonamentu za
dostęp do sieci Internet opcja DSL 512/128
kb/s

6 Szt.

10. cena jednego abonamentu za dostęp do sieci
Internet opcja DSL 1024/256 kb/s

7 Szt.

11. cena jednego abonamentu za dostęp do sieci
Internet opcja Frame Relay 2 Mbit/s
(symetryczny)

2 Szt.

12. RAZEM cena brutto oferty ( kwotę z
wiersza 12 kolumna 6 należy przenieść do
formularza oferty)

X X X

…………………………
Miejscowość i data

……………….……………………………
/ Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu/

-------------------------------
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do SIWZ
wzór formularza oferty

…………………………
/Pieczęć nagłówkowa/

Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
        Świadczenie  publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej
        oraz dostępu do Internetu na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/19/08

O  F  E  R  T  A

DANE WYKONAWCY:
Nazwa i adres Wykonawcy:… ………………………………………….………………

………………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………

tel:……………………………………fax do korespondencji: …………………………

Powiat: ……………………………………. Województwo:…………………………..

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

Nr konta bankowego……………………………………………………………………..

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu składamy ofertę w ramach postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego .:
Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz
dostępu do Internetu na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę brutto (kwota przeniesiona z wiersza 12 kol.6 formularza cenowego)………………………………

…………………………………………………………………………………………PLN

słownie cena brutto oferty …………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………………..

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie  od……………………do……………………………….

Oświadczamy, że oferowane przez nas usługi stanowiące przedmiot zamówienia są zgodne z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1do SIWZ.
Oświadczamy, że gwarantujemy należyte i zgodne z obowiązującymi przepisami wykonanie całości
przedmiotu zamówienia.
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Oświadczamy, że w ramach obsługi technicznej zapewnimy utrzymanie funkcjonowania systemu
bezpłatnej pomocy technicznej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Nazwa, adres i numer telefonu/fax pod którym Wykonawca będzie przyjmował od Zamawiającego
wszelkie zgłoszenia nieprawidłowości w pracy łączy………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Niniejsza ofertę składamy* we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia *
Oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiekolwiek innej ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu
na wykonanie zamówienia.
Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie / przy pomocy
podwykonawców, którym powierzymy wykonanie następujących części zamówienia *

Lp. Wyszczególnienie części zamówienia

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, akceptujemy warunki w niej określone i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń.
Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Uważamy się za związanych złożoną ofertą na okres 30 dni wskazanych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiące jej integralną część są:

………………………………………….  ……………………………………….

 …………………………………………  ……………………………………….

 ………………………………………….  ………………………………………..

 ………………………………………….  ……………………………………….

 ………………………………………….  ……………………………………….

 …………………………………………  ……………………………………….

 ………………………………………….  ………………………………………

Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach.

…………………………
Miejscowość i data

……………….……………………………
/ Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu/

-------------------------------
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ
                                                                                                             wzór umowy

UMOWA
na świadczenie usług telekomunikacyjnych

zawarta w Gdyni w dniu ……………………………………….. pomiędzy:

Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10, NIP 586-
20-76-216, REGON 192634129, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1.  Dyrektora             -  Marka Długosza
2.  Głównego Księgowego -  Krzysztofa Fidrycha

a
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1.  ………………………………………………..
2.  ………………………………………………..

W wyniku postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego (znak: NZ -NA/I/PN/19/08)
p.n. Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,  w zakresie telefonii
stacjonarnej oraz dostępu do Internetu na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa , przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą –
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008 r. Nr
171, poz.1058) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
stacjonarnej oraz dostępu do Internetu na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i
Ratownictwa, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania usług objętych umową.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania w ramach obsługi technicznej utrzymania
    funkcjonowania systemu bezpłatnej pomocy technicznej 24 godziny na dobę przez 7 dni w
    tygodniu.

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz
    Zamawiającego, zwanych dalej „usługami”, na zasadach i zgodnie z warunkami
    określonymi w niniejszej umowie oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który
    stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, jak również z ofertą przetargową Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia działań umożliwiających uruchomienie usług
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    w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy; uruchomienie usług, czyli faktyczne
    rozpoczęcie ich świadczenia nastąpi w dniu wskazanym przez Zamawiającego.

§ 3.

1.  Niniejsza umowa zostaje zawarta od dnia 02.02.2009 r.  do dnia 01.02.2011 r.

2.  Zamawiający może odstąpić od umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, w
przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień  umowy

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania części umowy w zakresie czasu
    połączeń telefonicznych.

4.  Wykonawca może odstąpić od umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, w
     przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy

§ 4.

1. Docelowe potrzeby Zamawiającego związane z ilością realizowanych połączeń
telefonicznych oraz przesyłu danych określa załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.  Ceny jednostkowe za poszczególne usługi telekomunikacyjne wynoszą:
     a) opłata instalacyjna                                           -…………. zł netto/ ……….zł brutto,
     b)  cena jednego abonamentu miesięcznego za
          trakt cyfrowy ISDN PRA (30B+D) - …………zł netto/ ………..zł brutto,
     c)  cena jednego abonamentu miesięcznego za
          trakt cyfrowy ISDN 2B+D - …………zł netto/ ………..zł brutto,
     d)  cena jednego abonamentu miesięcznego za
          trakt analogowy - …………zł netto/ ………..zł brutto,
     e)  cena za jedną minutę połączeń:
          -  lokalnych i strefowych - …………zł netto/ ………..zł brutto,
          -  międzystrefowych - …………zł netto/ ………..zł brutto,
          -  do sieci komórkowych - …………zł netto/ ………..zł brutto,
          -  międzynarodowych (UE, USA, Kanada)    - …………zł netto/ ………..zł brutto,
     f)  cena jednego abonamentu za
          dostęp do sieci Internet:
          -  opcja DSL 512/128 kb/s - …………zł netto/ ………..zł brutto,
          -  opcja DSL 1024/256 kb/s - …………zł netto/ ………..zł brutto,
          -  opcja Frame Relay 2 Mbit/s (symetryczny) - …………zł netto/ ………..zł brutto,

3.  Wyżej wymienione ceny jednostkowe są ustalone na okres obowiązywania umowy
     i obejmują wszystkie elementy usługi telekomunikacyjnej wymienionej w Specyfikacji
     Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4.  Formularz oferty wybranego Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.

5.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za każdy miesiąc kalendarzowy, w
     którym wykonywane były usługi telekomunikacyjne na zasadach określonych w umowie,
     na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
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6.  Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
     Zamawiającego faktury VAT, na konto wskazane w fakturze.

7.  Dniem uregulowania płatności jest dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu
     bankowi dokonanie przelewu na konto Wykonawcy należnej tytułem wynagrodzenia
     kwoty (data przyjęcia przez bank polecenia przelewu).

§ 5.

1.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia, wykonywanych w ramach
niniejszej umowy, ilości połączeń telefonicznych oraz dostępu do sieci Internet, w
zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego wynikających z prowadzenia statutowej
działalności, w ramach zamówienia uzupełniającego- przeprowadzonego zgodnie z ustawą
Prawo Zamówień Publicznych. Ceny jednostkowe świadczenia dodatkowo zamawianych
usług będą zgodne z ofertą, w szczególności z § 4 pkt 2 umowy.

2.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji linii telefonicznych oraz
     dostępów do sieci Internet w ramach zamówienia uzupełniającego.

§ 6.

1.  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 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).

2.  Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usług objętych umową Zamawiającemu
     przysługuje kara umowna w wysokości 1/5 średniej opłaty miesięcznej liczonej wg
     rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.

3.  Kara umowna nie będzie przysługiwała Zamawiającemu, jeżeli w okresie rozliczeniowym
     (miesiąc kalendarzowy), łączny czas przerw, dla rozważanej linii,  był krótszy od 2 godzin.

4.  Niezależnie od kary umownej, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu
     usługi telefonicznej trwającej dłużej niż 12 godzin, Zamawiającemu przysługuje zwrot
     1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej, za każdy nieprawidłowo działający numer
      abonencki.

5.  Z tytułu niedotrzymania z winy Wykonawcy terminu rozpoczęcia usług
     telekomunikacyjnych, za każdy dzień przekroczenia terminu Zamawiającemu przysługuje
     od Wykonawcy kara umowna w wysokości miesięcznej opłaty abonamentowej.

6.  W przypadku gdy Zamawiający dopuści się zwłoki w dokonywaniu płatności,
     Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu numer telefonu i faksu, pod którym Wykonawca
    przyjmie od Zamawiającego wszelkie zgłoszenia o nieprawidłowościach w pracy łączy
    telefonicznych i internetowych: ………………………………………………………….

§ 7.

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu:
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     a)  niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej,
     b)  nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi
          telekomunikacyjnej.

2.  Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na
     zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1
     października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim
     powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 226, poz.
     2291).

§ 8.

1.  Zgodnie, ze złożoną ofertą niżej wymienione części będą realizowane przez
     podwykonawców:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………..........................................

2.  Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakiegokolwiek
     przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy.

3.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy przewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunków
     Zamówienia, pod rygorem nieważności, wymagają wyłącznie formy pisemnych aneksów
     podpisanych przez obie Strony.

4.  Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest sąd
     właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy - Prawo zamówień publicznych, prawa telekomunikacyjnego i kodeksu cywilnego.

§ 10.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,
2) Załącznik Nr 2 -  Formularz oferty Wykonawcy
3) Załącznik Nr 3 – Formularz cenowy

            ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Art. 24 – wyciąg z ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, zm: Dz. U. z 2008 r. Nr  171, poz. 1058 )

art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli

szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;

 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;

 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;

 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;

 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt
1-3.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba
że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt.2 lub art. 67 ust. 1 pkt.1 i 2;

 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających

spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na

przedłużenie okresu związania ofertą.
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z
zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt.3.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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