
 

  
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT 
 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zwraca się z prośbą o przedstawienie 

oferty cenowej na: 

świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

 

Dołączone informacje: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik Nr 1 do zaproszenia 

2) Umowa załącznik Nr 2 do zaproszenia 

 

Wymagania dotyczące usługi: 

• termin uruchomienia usługi: do 01.06.2015 r. 

• czas usunięcia awarii: do 8 godzin roboczych 

• warunki płatności: przelew w terminie 21 dni 

 

Kryterium wyboru: 

• cena – 95% 

• czas usunięcia awarii – 5% 

Sposób oceny ofert: 

Kryterium Cena (Cc) - 95% 

Kryterium Czas usunięcia awarii (Ca) – 5% 

Maksymalna liczba punktów przyznanych wg kryterium może wynieść 100 punktów. 

Liczba punktów według kryterium obliczona na podstawie wzoru: 

 

najniższa cena ofertowa 
Cc= ------------------------------- x 95 x 100% = liczba punktów 

cena badanej oferty 
najkrótszy czas usunięcia awarii 

Ca= --------------------------------------- x 5 x 100% = liczba punktów 
czas badanej oferty 

 
Cw = Cc+Ca 
 
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów. 

 

PS.DKOP.X.2120.2(4).15 Gdańsk, dnia 15.04.2015 r. 



 

 

Sposób złożenia oferty: 

Ofertę zawierającą: 

- formularz ofertowy (załącznik nr 3), 

- aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzony przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z póź. zm.) 

prosimy przesłać w zamkniętej kopercie do dnia 24.04.2015 r. do godz. 09:00, do kancelarii 

MOPR pok. 4 80-432 Gdańsk ul. Konrada Leczkowa 1A z dopiskiem „Nie otwierać oferta na 

usługi telefonii stacjonarnej”. 

Otwarcie ofert, na które serdecznie zapraszamy, nastąpi w dniu 24.04.2015 r. o godz. 09:15  

w pokoju nr 211 Gdańsk ul. Konrada Leczkowa 1A. 

 

Złożenia zamówienia na wybraną ofertę nastąpi po jej zaakceptowaniu przez Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

 

O wyborze oferty powiadomimy dnia 30.04.2015 r. do godziny 15:30. 

W razie pytań proszę kontaktować się drogą elektroniczną z Panem Robertem Frąckowiakiem 

lub Romualdem Mazurkiem pod adres: r.frackowiak@mopr.gda.pl ; r.mazurek@mopr.gda.pl 



 

 

Załącznik Nr 1 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii 

stacjonarnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

 

Szczegółowy spis nr telefonicznych i lokalizacji ich przyłączenia znajduje się w zał. nr A. 

 

2. Usługi muszą mieć charakter powszechny, muszą być świadczone zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami z wykorzystaniem istniejącej wewnętrznej sieci telefonicznej 

Zamawiającego. 

 

3. Zakres świadczeń będzie obejmował: 

 

1) obsługę: 
a) linii telefonicznych analogowych, dostarczanych obecnie przez TP S. A. (6 linii 

telefonicznych) wraz z abonamentami telefonicznymi, 

b) linii telefonicznych cyfrowych ISDN 2B+D, dostarczanych obecnie przez TP S. A. 

(28 dostępy + 530 numerów DDI) wraz z abonamentami telefonicznymi; 

 

2) realizowanie na rzecz Zamawiającego połączeń telefonicznych: 

a) lokalnych i strefowych (średnia liczba minut w miesiącu 15 700), 

b) międzystrefowych (średnia liczba minut w miesiącu 1 950), 

c) do sieci komórkowych (średnia liczba minut w miesiącu 8 700 z czego: do sieci Orange 

– 30%, sieci T-Mobile – 20%, sieci Plus – 20%, sieci Play – 29%, inne sieci – 1%), 

d) międzynarodowych UE (średnia liczba minut w miesiącu 25), 

e) pomiędzy numerami Zamawiającego (średnia liczba minut w miesiącu 10 720), 

f) z zapewnieniem transmisji dla połączeń faksowych, 

g) z prezentacją numeru inicjującego połączenie, również w przypadku połączeń  
z numerami sieci komórkowych (działająca usługa CLIP). 

 

3) Podany czas trwania połączeń ma charakter szacunkowy. Rzeczywisty czas trwania 
połączeń może być inny i nie będzie to miało żadnego wpływu na ceny jednostkowe 
stosowane przez Wykonawcę, zgodnie z ofertą, przy obliczaniu należności za 
faktycznie zrealizowane usługi telekomunikacyjne na rzecz Zamawiającego. 

 

4) Świadczone usługi będą obejmować: 
a) utrzymanie dotychczasowej numeracji linii telefonicznych, 

b) Wykonawca zapewni łączność dla Zamawiającego we wszystkich lokalizacjach przez 

jednego operatora, 

c) łącza telekomunikacyjne będą zestawione do wszystkich siedzib wskazanych  

w załączniku nr A i zakończone w miejscach zainstalowania central telefonicznych lub 

miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

d) ewentualne przeprogramowanie i dostosowanie central telefonicznych Zamawiającego  

w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, bez 

dodatkowych opłat, 

e) Wykonawca posiada koncesję na świadczenie usług telekomunikacyjnych, 

f) Zamawiający może dołączyć nowy numer do sieci lub przenieś do innej lokalizacji pod 



 

 

warunkiem pozytywnych warunków technicznych realizacji usługi, 

g) Zamawiający może zmniejszyć ilość linii telefonicznych w trakcie trwania umowy - bez 

dodatkowych opłat, 

h) podłączenie usługi nie może powodować przerwy w pracy dłuższej niż 4 h, 

i) dostęp do usługi musi być zapewniony bez jakichkolwiek ograniczeń czasu dostępu, 

j) zamawiający dopuszcza wyłącznie płaski plan taryfowy, tj. bez okresów 

taryfikacyjnych ze względu na porę dnia oraz dni tygodnia, 

k) automatyczny wybór prefiksu operatora, 

l) bezpłatne połączenia pomiędzy wszystkimi numerami Zamawiającego, 

m) sekundowy system naliczania od pierwszej sekundy po nawiązaniu połączenia, bez 

opłat za inicjację połączeń oraz rozłączeniem połączenia w momencie rozłączenia się 
którejkolwiek ze stron - dotyczący połączeń lokalnych i strefowych, połączeń 
międzystrefowych, połączeń do sieci komórkowych oraz połączeń międzynarodowych, 

n) Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnego uruchomianie przez wykonawcę na 

żądanie zamawiającego blokady lub zdjęcie blokady do wybranych numerów 

telefonów, a w szczególności do wskazanych operatorów sieci komórkowych oraz 

wysokopłatnych usług teleaudio, 

o) przyjmowanie zleceń Zamawiającego dotyczących zablokowania lub odblokowania 

określonych przez Zamawiającego połączeń lub usług dla numerów telefonicznych 

stanowiących przedmiot zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od czasu 

otrzymania zlecenia, 

p) comiesięczne dostarczanie bezpłatnych, szczegółowych billingów z przeprowadzonych 

rozmów z numerów objętych umową, na nośniku CD bądź drogą elektroniczną,  
w formacie plików z rozszerzeniem .txt, .csv lub .xls, w terminie maksymalnie 14 dni 

kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego. Billing dotyczy numerów 

wiodących. 

q) Wykonawca zapewni możliwość weryfikacji kosztów i połączeń wykonanych przez 

zamawiającego poprzez 24-godzinny dostęp do serwisu on-line do bieżącego  

i archiwalnego zestawienia połączeń wykonanych, 

r) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył opiekuna dla zamawiającego i był 

traktowany jak klient biznesowy, 

s) usługa zostanie uruchomiona najpóźniej z dniem 01.06.2015 r. 

t) zaleca się dokonania wizji w terenie gdzie będzie realizowany przedmiot 
zamówienia i uzyskanie na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich informacji, 
które mogą być istotne. Wizji lokalnych wykonawca dokona na własny koszt (czas 
i miejsce należy ustalić z administratorem budynku). Lokale mogą być 
udostępnione w godzinach ustalonych z administratorem budynku. 

 

5) Obsługa sytuacji awaryjnych: 

a) Wykonawca udostępni zamawiającemu numer alarmowy umożliwiający zgłaszania 

nieprawidłowości w działaniu usług, 

b) w przypadku awarii Wykonawca zapewnia bezzwłoczną reakcję serwisu, przy czym 

maksymalny czas usunięcia awarii przez Wykonawca wyniesie 8 godzin roboczych. 

 

4. Zamawiający posiada następujące centrale telefoniczne: 

1) SLICAN MAC 6400, lokalizacja: ul. Konrada Leczkowa 1A, rok produkcji: 2008 

2) SLICAN MAC 6400, lokalizacja: ul. Powstańców Warszawskich 25, rok produkcji: 2011 

3) SLICAN CCT 1668.S, lokalizacja: ul. Modrzewskiego 2A, rok produkcji: 2007 



 

 

4) SLICAN NCT 1248, lokalizacja: Pl. Ks. Prał. Jana Gustkowicza 13, rok produkcji: 2005 

5) SLICAN CCT 1668.S, lokalizacja: ul. Lecha 1, rok produkcji: 2006 

6) SLICAN CCT 1668.L, lokalizacja: ul. Spadzista 5, rok produkcji: 2006 

7) SLICAN CCT 1668.L, lokalizacja: ul. Marynarki Polskiej 134A, rok produkcji: 2006 

8) SLICAN CCT 1668.S, lokalizacja: ul. Wolności 16, rok produkcji: 2007 

9) SLICAN CCT 1668.L, lokalizacja: ul. Dyrekcyjna 5, rok produkcji: 2006 

10) Panasonic KX-TEA308, lokalizacja: ul. Sternicza 2, rok produkcji: 2004 

 

5. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub 

innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

 

6. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone  

i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, 

uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. 



 

 

Załącznik Nr A 
 

Szczegółowy spis nr telefonicznych i lokalizacji ich przyłączenia 
 

Lokalizacja 
Nr telefonu 

wiodący 
Zakres numerów 

Ilość 
DDI 

Rodzaj 
linii 

ul. Dyrekcyjna 5 58-320-53-40 ISDN 

ul. Dyrekcyjna 5 58-320-53-60 
58-320-53-40 do 79 40 

ISDN 

Pl. Ks. Prał. Jana Gustkowicza 13 58-522-01-80 ISDN 

Pl. Ks. Prał. Jana Gustkowicza 13 58-522-01-81 
58-522-01-80 do 99 20 

ISDN 

ul. Kolonijna 2 58-308-07-30  - PSTN 

ul. Lecha 1 58-511-46-00 ISDN 

ul. Lecha 1 58-511-46-20 
58-511-46-00 do 39 40 

ISDN 

ul. Konrada Leczkowa 1a ISDN  

ul. Konrada Leczkowa 1a 
58-304-58-10 58-304-58-10 do 49 40 

ISDN 

ul. Konrada Leczkowa 1a 58-342-31-50 ISDN 

ul. Konrada Leczkowa 1a 58-342-31-70 ISDN 

ul. Konrada Leczkowa 1a 58-342-31-80 

58-342-31-30 do 89 60 

ISDN 

ul. Konrada Leczkowa 1a 58-347-82-60 ISDN 

ul. Konrada Leczkowa 1a 58-347-82-80 
58-347-82-60 do 99 40 

ISDN 

ul. Marynarki Polskiej 134 58-520-70-00 ISDN 

ul. Marynarki Polskiej 134 58-520-70-01 
58-520-70-00 do 39 40 

ISDN 

ul. Modrzewskiego 2A 58-347-86-00 ISDN 

ul. Modrzewskiego 2A 58-347-86-20 
58-347-86-00 do 39 40 

ISDN 

ul. Powstańców Warszawskich 25 58-326-50-00 ISDN 

ul. Powstańców Warszawskich 25 58-326-50-20 ISDN 

ul. Powstańców Warszawskich 25 58-326-50-40 ISDN 

ul. Powstańców Warszawskich 25 58-326-50-50 ISDN 

ul. Powstańców Warszawskich 25 58-326-50-60 

58-326-50-00 do 99                                                                        100 

ISDN 

ul. Powstańców Warszawskich 25 58-326-50-70 ISDN 

ul. Powstańców Warszawskich 25 58-326-50-90 
58-326-79-70 do 99 30 

ISDN 

ul. Sienna 6 58-301-99-95  - PSTN 

ul. Sitowie 48 58-302-30-55  - PSTN 

ul. Spadzista 5 58-320-53-00 ISDN 

ul. Spadzista 5 58-320-53-20 
58-320-53-00 do 39 40 

ISDN 

ul. Sternicza 2 58-343-44-72  - PSTN 

ul. Sternicza 2 58-522-13-45  - PSTN 

Trakt Św. Wojciecha 167 58-305-47-44  - PSTN 

ul. Wolności 16 58-522-38-20 ISDN 

ul. Wolności 16 58-522-38-40 
58-522-38-20 do 59 40 

ISDN 

 



 

 

Załącznik Nr B 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

FORMULARZ  OFERTY 

                                                                       

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: ............................................................................................................... 

TEL.* .........…………................………………………………………………. 

REGON*: …………………................………………………………………… 

NIP*: …………………………………................……………………………… 

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .................................................. 

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane podmiotów występujących wspólnie oraz 

dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku 
ul. Konrada Leczkowa 1A 
80-432 Gdańsk 
 

1. Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług 

telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Gdańsku oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z wymogami zawartymi w opisie zamówienia za cenę: 

 

Lp. Rodzaj usługi 
Jednostka 

miary 

Ilość 

miesięczna 

Okres 

trwania 

umowy 

Łączna 
ilość  

[24 m-
ce] 

Cena 

jedn. 

netto 

Stawka 

Vat 

Cena 

jedn. 

brutto 

Wartość 

łączna 

brutto 

A B C D E 
F  

(D x 

E) 

G   H I 
J 

(F x I) 

1 Abonament linii 

analogowej 
szt. 6 24 

miesięcy 
144     

2 Abonament linii 

cyfrowej ISDN 2B+D 
szt. 28 24 

miesięcy 
672     



 

 

3 

Abonament dla numeru 

DDI w ramach linii 

ISDN 2B+D 

szt. 530 
24 

miesięcy 

12 
720 

 

   

4 Połączenia lokalne i 

strefowe 
minuta 15 700 24 

miesięcy 

376 
800 

    

5 Połączenia 

międzymiastowe 
minuta 1 950 24 

miesięcy 

46 
800 

    

6 Połączenia do sieci 

komórkowych 
minuta 8 700 24 

miesięcy 

208 
800 

    

7 Połączenia 

międzynarodowe UE 
minuta 25 24 

miesięcy 
600     

Wartość netto oferty  

Wartość VAT (………)  

Wartość brutto oferty  

 

2. Oświadczamy, że uruchomienie usługi nastąpi do dnia: 01 czerwca 2015 roku. 

3. Oświadczamy, że usunięcie awarii nastąpi w ciągu ………. godzin roboczych  

od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z Umową otrzymaną od Zamawiającego i nie wnoszę 

do niej żadnych zastrzeżeń. 

5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 

6. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

8. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

 

 

_________________ dnia ___- ___ - 2015 roku 

 

______________________ 
podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 



 

 

Umowa nr …………………………… 

 

zawarta w dniu ................................ 2015r. pomiędzy: 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, 

ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk, 

NIP: 853-20-94-583, Regon: 002837021, 

reprezentowaną przez: 

………………………………………., 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

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

z siedzibą w ......................................................................................................................., 

Regon: ………………….., NIP: ………………………, wpisanym w dniu ........................ pod  

Nr KRS ..................... do rejestru ....................................., prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w .................................... Wydział .......... Gospodarczy KRS, 

 

reprezentowanym przez: 

1. ......................................................................................... 

2. ......................................................................................... 

 

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”  

 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii 

stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

2. Wyżej wymienione usługi będą świadczone w następujących obiektach w Gdańsku:  

1) ul. Konrada Leczkowa 1A; 

2) ul. Powstańców Warszawskich 25, 

3) ul. Modrzewskiego 2A, 

4) Pl. Ks. Prał. Jana Gustkowicza 13, 

5) ul. Lecha 1, 

6) ul. Spadzista 5, 

7) ul. Marynarki Polskiej 134, 

8) ul. Dyrekcyjna 5, 

9) ul. Wolności 16, 

10) ul. Sternicza 2, 

11) ul. Sienna 6, 

12) ul. Trakt Św. Wojciecha 167, 

13) ul. Kolonijna 2, 

14) ul. Sitowie 48. 

 



 

 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z zachowaniem należytej staranności, zgodnie  

z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, w szczególności 

z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 16.12.2010 r. w sprawie warunków 

korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1670). 

2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewni: 

1) świadczenie usług z wykorzystaniem istniejącej wewnętrznej sieci telefoniczne Zamawiającego. 

2) obsługę: 
a) linii telefonicznych analogowych (6 linii telefonicznych) wraz z abonamentami 

telefonicznymi. 

b) linii telefonicznych cyfrowych ISDN 2B+D (28 dostępy + 530 numerów DDI) wraz  

z abonamentami telefonicznymi. 

3) realizowanie na rzecz Zamawiającego połączeń telefonicznych: 

a) lokalnych i strefowych, 

b) międzystrefowych, 

c) do sieci komórkowych, 

d) międzynarodowych, 

e) innych do sieci publicznej, takich jak: numery służb ratowniczych, serwisy informacyjne, 

linie informacyjne, połączenia z biurami numerów etc., 

f) z zapewnieniem transmisji dla połączeń faksowych, 

g) z prezentacją numeru inicjującego połączenie, również w przypadku połączeń z numerami 

sieci komórkowych (działająca usługa CLIP). 

3. Świadczone usługi będą obejmować: 
1) utrzymanie dotychczasowej numeracji linii telefonicznych, 

2) podłączenie linii z max. 4 h przerwą w pracy, 

3) zachowanie istniejących wiązek PBX wraz z numerami wiodącymi do central PABX 

Zamawiającego, 

4) ewentualne przeprogramowanie i dostosowanie central telefonicznych Zamawiającego w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, bez dodatkowych opłat, 

5) automatyczny wybór prefiksu operatora, 

6) bezpłatne połączenia między numerami Zamawiającego, 

7) sekundowy system naliczania od pierwszej sekundy po nawiązaniu połączenia, bez opłat za 

inicjację połączeń oraz rozłączeniem połączenia w momencie rozłączenia się którejkolwiek ze 

stron, 

8) comiesięczne dostarczanie bezpłatnych, szczegółowych billingów z przeprowadzonych rozmów  

z numerów wiodących objętych umową, na nośniku CD bądź drogą elektroniczną, w formacie 

plików z rozszerzeniem .txt, .csv lub .xls, w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od 

zakończenia okresu rozliczeniowego, 

9) zapewnienie możliwości weryfikacji kosztów i połączeń wykonanych przez zamawiającego 

poprzez 24-godzinny dostęp do serwisu on-line do bieżącego i archiwalnego zestawienia 

połączeń wykonanych oraz wystawionych faktur. 

4. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych realizowanych na 

podstawie niniejszej umowy jest określony w ustalonym przez Wykonawcę, na podstawie ustawy 

Prawo Telekomunikacyjne, Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych i jest integralną 
częścią umowy. 

5. Regulamin o którym mowa w ust. 4 wiąże strony niniejszej umowy w zakresie jaki nie jest sprzeczny 

z niniejszą umową oraz zaproszeniem do składania ofert. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych  

w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. 

7. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy jest: 

………………………………. telefon kontaktowy ………….…………. 

 



 

 

§ 3 
1. Ogólna wartość umowy (suma wartości abonamentów oraz wartości połączeń telefonicznych 

wynikająca z oferty wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do umowy) netto wynosi 

………………… zł (słownie: ……………………………….) + podatek VAT co stanowi wartość 
brutto ………………. zł (słownie:……………………………………………..). 

2. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy będzie obliczane na 

podstawie faktycznego czasu rozmów wychodzących w ciągu danego miesiąca kalendarzowego ze 

wszystkich numerów Zamawiającego oraz kosztów za jedną minutę rozmowy i kosztów abonamentu 

wg cen zawartych w ofercie Wykonawcy. Wynagrodzenie będzie przelewane na konto Wykonawcy 

nr ………………………………. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 naliczane będzie na podstawie poniższych stawek: 

1) 1 minuta połączenia lokalnego i strefowego – cena brutto ………… zł, 

2) 1 minuta połączenia międzystrefowego – cena brutto ……………. zł, 

3) 1 minuta połączenia do sieci komórkowych – cena brutto ………….. zł, 

4) 1 minuta połączenia międzynarodowego (kraje UE) – cena brutto ………….. zł, 

5) Miesięczny abonament dla linii analogowej – cena brutto ………….. zł, 

6) Miesięczny abonament dla linii cyfrowej ISDN 2B+D – cena brutto …………… zł, 

7) Miesięczny abonament dla numeru DDI w ramach danej linii cyfrowej ISDN 2B+D – cena brutto 

………….. zł, 

8) pozostałe wynagrodzenie naliczane będzie na podstawie cennika szczegółowego i regulaminu 

świadczenia usług telekomunikacyjnych dołączonych do oferty Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie nie może zostać zmienione w sposób niekorzystny dla Zamawiającego, chyba że  

w tym okresie nastąpi zmiana wysokości obowiązujących stawek podatku VAT dotyczących 

przedmiotu umowy, zmiany mogą jedynie dotyczyć ewentualnej różnicy w wysokościach stawek 

podatku VAT. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT każdorazowo w terminie 21 dni od dnia jej 

wystawienia, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty jej doręczenia, przy czym za dzień płatności 

uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT obejmujących należności 

wynikające z niniejszej umowy, na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku,  

ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk NIP 853-20-94-583. 

§ 4 
W przypadku awarii Wykonawca zapewnia bezzwłoczną reakcję serwisu, przy czym maksymalny czas 

usunięcia awarii przez Wykonawcę wyniesie ……… godzin roboczych. 

§ 5 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu: 

1) niedotrzymania z winy Wykonawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia 

usług telekomunikacyjnych, 

2) niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej, 

3) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej. 

2. Postępowanie reklamacyjne wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będzie prowadzone na 

zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

24.02.2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. poz. 284). 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 3 ust. 1, jeśli  Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający. 

3. Zamawiający może potrącić ww. kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

 



 

 

§ 7 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszystkie szkody i zniszczenia, spowodowane 

przez jego pracowników lub inne osoby działające w jego imieniu podczas wykonywania umowy  

i w związku z jej wykonywaniem, do wysokości wyrządzonej szkody, niezależnie od kar umownych  

i odszkodowań przewidzianych w § 6, których wysokość zostanie potwierdzona wyrokiem sądu. 

2. W razie powstania szkody strony sporządzą na tę okoliczność protokół ustalający przyczynę jej 

powstania oraz jej rozmiar i zakres odpowiedzialności Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że w czasie realizacji niniejszej umowy ubezpieczony będzie w towarzystwie 

ubezpieczeniowym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim (deliktowej) i na skutek niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy (kontraktowej) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  
100 000 zł odpowiedzialności i zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu aktualną polisę 
najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. W przypadku nie przedłożenia polisy umowę niniejszą 
uważa się za nieważną. 

§ 8 
1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia ………………… 2015 roku do dnia  

………………….… 2017 roku. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę za uprzednim 1-miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem 

na koniec miesiąca: 

1) w przypadku szkody powstałej u Zamawiającego w trakcie wykonywania umowy przez 

Wykonawcę, 
2) w przypadku powtarzających się uchybień w wykonywaniu umowy rozumianych jako brak 

reakcji ze strony Wykonawcy na zgłaszane usterki, powtarzające się awarie i nieprawidłowości  

w pracy łączy, brak reakcji Wykonawcy na zgłoszone przez Zamawiającego reklamacje. 

3. Strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku likwidacji 

przedsiębiorstwa Wykonawcy lub ogłoszenia upadłości. 

§ 9 
1. Ceny określone przez Wykonawcę podane w ofercie nie będą podlegać zmianie na niekorzyść 

Zamawiającego przez okres obowiązywania umowy. 

2. Zmniejszenie ilości linii i numerów telefonicznych nie będzie skutkowało karami umownymi czy też 
innymi karami dla Zamawiającego. 

3. W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  

z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że Wykonawca nie może zbywać na rzecz osoby trzeciej 

wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 10 
Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z interpretacją lub wykonywaniem Umowy, Strony 

będą rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia 

Strony poddają spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 12 
Integralną część umowy stanowią: 

1) Zaproszenie do składania ofert, 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Cennik szczegółowy, 

4) Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

 

 



 

 

§ 13 
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


