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„ZATWIERDZAM”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Miasta Słupska
oraz jego niektórych jednostek organizacyjnych”
Nr sprawy: RZP.271.16.2017
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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
strona internetowa: http://bip.um.slupsk.pl
e-mail: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl
Miasto Słupsk w niniejszym postępowaniu działa jako Zamawiający w imieniu własnym i na rzecz
jednostek organizacyjnych niżej wymienionych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i zawartego porozumienia oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska Nr 1123/RZP/2017 z dnia 26 października 2017r. (podstawa prawna: art.16 ust. 1, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.
1) Młodzieżowe Centrum Kultury, ul. 3 Maja 22, 76-200 Słupsk
2) I Liceum Ogólnokształcące,ul. Szarych Szeregów 15, 76-200 Słupsk
3) IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk
4) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk
5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk
6) Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 „Tęczowa Dolina”, ul. Kasztanowa 1, 76-200 Słupsk
7) Przedszkole Miejskie nr 10 „Świat Fantazji” ul. Zygmunta Augusta 10, 76-200 Słupsk
8) Przedszkole Miejskie nr 23 „Promyczek”, ul. Wazów 1a, 76-200 Słupsk
9) Przedszkole Miejskie nr 25„Kubuś Puchatek”,ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 76-200 Słupsk
10) Przedszkole Miejskie nr 4 „Królestwo Skrzatów”, ul. Lutosławskiego 6, 76-200 Słupsk
11) Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Juliana Niemcewicza 9, 76-200 Słupsk
12) Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Wileńska 2, 76-200 Słupsk
13) Przedszkole Miejskie nr 9,”Akademia Uśmiechu”, ul. Sportowa 10,76-200 Słupsk
14) Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR), ul. Szczecińska 99,76-200 Słupsk
15) Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Witolda Lutosławskiego 23, 76-200 Słupsk
16) Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Lotha 3, 76-200 Słupsk
17) Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Banacha 5, 76-200 Słupsk
18) Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Grottgera 10a, 76-200 Słupsk
19) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10, ul. prof. S. Kulczyńskiego 1a, 76-200
Słupsk
20) Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Hubalczyków 7, 76-200 Słupsk
21) Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kościuszki 3, 76-200 Słupsk
22) Zespół Placówek Oświatowych, ul. Koszalińska 6, 76-200 Słupsk
23) Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2, 76-200
Słupsk
24) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Szczecińska 60, 76-200 Słupsk
25) Zespół Szkół Technicznych, ul. Szymanowskiego 5, 76-200 Słupsk
26) Zespół Żłobków Miejskich: Żłobek nr 1, ul.Gen. Władysława Andersa, Żłobek nr 2, ul. 3 Maja
78, 76-200 Słupsk
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II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1579) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

1.
2.
3.
4.

5.

III.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Miasta
Słupska oraz jego niektórych jednostek organizacyjnych”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodami
CPV: 64215000-5 Usługi telefonii komórkowej
32250000-0 telefony komórkowe
72318000-7 usługi przesyłu danych
Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy zgodny z
opisem podanym przez zamawiającego w - Załączniku nr 1 do SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019r.
2. W przypadku umów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych zawartych na czas
nieokreślony rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi po skutecznym wypowiedzeniu
dotychczasowych umów, jednak nie wcześniej niż od 01 stycznia 2018r.
3. Świadczenie usług w poszczególnych jednostkach organizacyjnych będzie rozpoczynać się po
upływie okresu obowiązywania obecnej umowy telekomunikacyjnej lub w przypadku umów na
czas nieokreślony po skutecznym wypowiedzeniu aktualnej umowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do
SIWZ – arkusz wyceny.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego
wykonania
zamówienia,
i
nie
podlegają
wykluczeniu
w
związku
z okolicznościami o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp.
2. Zamawiający określa szczególne wymagania w ramach warunków udziału
w postępowaniu dotyczących:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi być wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2016 poz.
1489) ze zm).
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
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ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną
usługę obejmującą świadczenie usługi telefonii komórkowej dla co najmniej 100
aktywnych kart SIM u jednego Zamawiającego.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20
lub ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się,
jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody o których
mowa w pkt. 4.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w
konsorcja albo tworząc spółki cywilne. Wykonawcy w takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału pełnomocnictwa do działania w
jego imieniu innej osoby bądź osób lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania – art. 24 ust.
12 ustawy Pzp.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia – art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Podstawa: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U z 2016 poz. 1126)

Zamawiający na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp dokona najpierw oceny ofert,
a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
1. Dokumenty, które Wykonawca składa do upływu składania ofert:
1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do oferty oraz arkusz wyceny załącznik
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nr 2 do SIWZ
2) Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. o braku podstaw
do wykluczenia – załącznik nr 2 do oferty
Oświadczenie stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniu informacje o podwykonawcach.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego ww.
oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu
składa oświadczenie (art. 25a ust. 1 Pzp.) załącznik nr 2 do oferty - (o ile dotyczy)
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile dotyczy)
5) Zobowiązanie innego podmiotu (o ile dotyczy)
2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp.
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 4 do
SIWZ.
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (art. 24
ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.)
Dokumenty składa tylko Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny zostanie
uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca przedłoży dokumenty w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z wyznaczonym terminem jednak nie krótszym niż 5 dni od daty
otrzymanego wezwania. Dokumenty powinny być aktualne na dzień ich składania
Zamawiającemu./o ile dotyczy/
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;
- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu (art. 22 ust. 1b ustawy Pzp):
Dokumenty składa tylko Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny zostanie
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uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca przedłoży dokumenty w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z wyznaczonym terminem jednak nie krótszym niż 5 dni od daty
otrzymanego wezwania. Dokumenty powinny być aktualne na dzień ich składania
Zamawiającemu.
W zakresie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień:
a) Aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z art. 10 ustawy
z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1489 ze zm.)
W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: wykazu usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz powinien potwierdzać spełnianie
warunku udziału w niniejszym postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V pkt. 2 lit.c) –
wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do oferty.
5. W przypadku załączenia kserokopii wymaganych dokumentów, każda strona kserokopii
winna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez osobę
uprawnioną składającą podpis na ofercie (o ile dotyczy).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z uprawnień art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp,
dot. wezwania Wykonawcy na każdym etapie postępowania do złożenia ww. dokumentów i
oświadczeń.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z uprawnień art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp,
dot. wezwania Wykonawcy na każdym etapie postępowania do złożenia ww. dokumentów i
oświadczeń.
VII. Podwykonawstwo.
1. Wykonawca
może
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom – art. 36a ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia przez Wykonawcę.
3. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy/ podwykonawcom
Wykonawca zobowiązany jest w druku oświadczenia składanym wraz z ofertą (art. 25a
ust. 1 Pzp.) zał. Nr 2 wskazać nazwę podwykonawcy/ podwykonawców oraz zakres
czynności jakie będą oni wykonywać.
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
nastąpi w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego
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przedstawia oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest
zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
6. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca
wykona samodzielnie.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w języku polskim.
Wniesienie przez wykonawcę odwołania wymaga zachowania formy pisemnej.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy będą
przekazywać w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (e-mailem).
Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą
elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdzi fakt ich otrzymania oraz prześle je w formie pisemnej za pośrednictwem operatora
pocztowego.
Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, tj. w poniedziałki w
godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godzinach 7.30 do 14.30.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po
upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania jak również informacje
i zawiadomienia należy kierować na adres zamawiającego: Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3,
76-200 Słupsk z dopiskiem: „Przetarg na „Świadczenie usług telefonii komórkowej dla
Miasta Słupska oraz jego niektórych jednostek organizacyjnych” nr sprawy:
RZP.271.16.2017” w formie pisemnej bądź faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że
jedynym adresem poczty elektronicznej służącym do prowadzenia korespondencji w sprawie
przedmiotowego postępowania jest: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża
termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści
tę informację na stronie internetowej. Wszelkie prawa oraz obowiązki zamawiającego i wyko-
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nawcy dotyczące wcześniej ustalonego terminu będą odnosiły się do nowego terminu.
11. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające
na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami dotyczących postępowania p. Paulina Justek oraz p. Marcin Weitmann. Porozumiewanie się wykonawcy z uprawnionymi osobami
odbywać się może w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godzinach 7.30 do 14.30.
IX. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
X. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.
Zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Podać pełną nazwę przedsiębiorstwa (firmę), adres, telefon, regon, NIP, e-mail.
Ofertę sporządzić w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, długopisem lub inną
trwałą, czytelną techniką.
Ofertę należy przygotować na lub w oparciu o załączniki do SIWZ.
Zaleca się wszystkie karty oferty spiąć (zszyć) w sposób trwały zapobiegający
zdekompletowaniu zawartości oferty oraz wszystkie zapisane strony oferty kolejno
ponumerować.
Każda zapisana strona oferty musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i podpisane
przez osobę/y uprawnioną/e.
Podpis powinien umożliwiać identyfikację osoby, która go złożyła, tj. powinien być czytelny
lub gdy jest nieczytelny winien być potwierdzony imienną pieczątką.
Dokumenty składające się na ofertę należy przekazać zamawiającemu w następujący sposób:
wymaga się, aby oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie zawierające ofertę, winno być
zaadresowane do zamawiającego, opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz
oznaczone napisem:
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Oferta przetargowa Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Miasta Słupska oraz jego niektórych jednostek
organizacyjnych”. nr sprawy: RZP.271.16.2017”.
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 17.11.2017r. do godz. 9.30
Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez zamawiającego , iż jest
to zwykła korespondencja nie stanowiąca oferty w postępowaniu.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie powinno być złożone wg
takich samych zasad jak składana oferta, z napisem określonym w ust. 9 i oznaczonej dodatkowo napisem „Zmiana” a zawiadomienie o wycofaniu - „Wycofane”.
11. Po upływie terminu składania ofert, wykonawca nie może dokonać zmian ani wycofać oferty.
12. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji”. Informacje te winny być umieszczone w oddzielnej kopercie,
dołączonej do oferty i oznaczonej napisem „Zastrzeżone”.
14. Nie mogą być zastrzeżone informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp oraz w art.
11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października
2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
15. W przypadku gdy w imieniu wykonawcy występuje pełnomocnik, do oferty załącza się pełnomocnictwo określające zakres jego umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo winno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza.
16. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym treść złożonej oferty musi
odpowiadać treści SIWZ.
17. Wykonawca winien do oferty dołączyć wszystkie załączniki (według wzorów załączonych do
SIWZ).
18. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez zamawiającego.
19. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez wykonawcę, pod
warunkiem, że treść ich będzie zgodna z treścią formularzy opracowanych przez
zamawiającego.
20. Oferty wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ,
zostaną odrzucone.
21. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają
wyłącznie wykonawcę.
22. W przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę.
23. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające
na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty jak również w
przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy ceną określoną w formularzu cenowym a cena
określoną w ofercie, z zastrzeżeniem że cena w formularzu cenowym została obliczona przez
wykonawcę prawidłowo zamawiający przyjmie jako cenę oferty, cenę podaną w formularzu
cenowym - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce i termin składania ofert.
1)
oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Kancelarii Urzędu Miejskiego w
Słupsku Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pokój numer 6.
2)
termin składania ofert upływa dnia 17.11 2017 r. o godz. 900,
3)
decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
wpływu oferty do siedziby zamawiającego (tj. zarejestrowania jej w Kancelarii
Urzędu),
4)
doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane powyżej nie jest równoznaczne ze
złożeniem oferty w sposób skuteczny. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnienie w przekazaniu oferty przez pocztę lub firmę kurierską.
5)
oferty złożone po terminie podanym w pkt 1.2) niniejszego rozdziału zostaną
zwrócone niezwłocznie.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
1)
jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.11.2017 r. o godz. 930 w siedzibie
zamawiającego Plac Zwycięstwa 3, w Samodzielnym Referacie Zamówień
Publicznych pok. 302A,
2)
bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3)
w pierwszej kolejności będą otwierane koperty z dopiskiem „Wycofane” i po
stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy w zakresie wycofania oferty,
oferty wycofane nie będą odczytywane tylko niezwłocznie zostaną zwrócone
wykonawcy,
4)
koperty z dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte w następnej kolejności i po
stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty
wykonawcy, który wprowadził zmiany,
5)
niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
a)
kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b)
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c)
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
1.

2.
3.
4.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cenę* oferty należy obliczyć na podstawie kalkulacji ceny znajdującej się w załączniku nr 2 do
SIWZ – arkusz wyceny, doliczając łączny koszt telefonów określonych w formularzu
ofertowym. Cena oferty winna zawierać w sobie wszystkie koszty niezbędne do realizacji
zamówienia, w szczególności zysk Wykonawcy. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie
wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje,
wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ. Ostatecznie wliczona cena oferty musi
zawierać elementy cenotwórcze oraz podatek VAT.
Cenę oferty należy podać w złotych polskich i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
Cena podana w ofercie musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena
może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Wykonawca w Arkuszu wyceny podaje kwotę miesięcznego abonamentu przy każdym z
numerów telefonów, mając na uwadze, do której Grupy telefonów (I,II,III) należą poszczególne
numery.
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5.
6.

Każdy wiersz w Arkuszu wyceny odpowiada jednemu numerowi telefonu.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi powinna odpowiadać nazwom
wskazanym w Polskiej klasyfikacji wyrobów i usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.
U. z 2008 r. nr 207, poz. 1293, nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 256 i nr 222, poz.
1753).).
7. Do określenia cen należy przyjąć 23% stawkę podatku VAT.
Cena*: należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) tj. wartość wyrażoną w
jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub
usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów
i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.





1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Cena oferty brutto – waga 60%
Termin płatności faktury – waga 20%
BOK czynny 24/7 dni w tygodniu – waga 20%
LP=A+B+C gdzie
KRYTERIUM
A
Cena oferty brutto
B
Termin płatności faktury
BOK (Biuro Obsługi Klienta) czynny 24h/7
C
dni w tygodniu
Liczba wszystkich punktów uzyskanych
LP
przez ofertę badaną

Kryterium I - cena oferty (A) – waga 60
Cn
C = ------ x 60
Cb
gdzie:
C – ilość punktów
Cn – najniższa cena oferty /w złotych brutto/
Cb – cena badanej oferty /w złotych brutto/

RANGA
60 pkt = 60%
20 pkt = 20%
20 pkt = 20%
100 pkt = 100%
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Największą liczbę punktów w kryterium cena otrzyma oferta o najniższej cenie.
Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalna liczbę punków – 60.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do najtańszej według powyższego wzoru. Wynik
będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
Kryterium II – termin płatności faktury (B) – waga 20
Kryterium Termin płatności rachunku/faktury VAT będzie rozpatrywana na podstawie długości
terminu płatności rachunku/faktury VAT zdeklarowanego przez Wykonawcę w pkt. 2 Formularza
oferty.
Najkrótszy możliwy termin płatności rachunku/faktury VAT wymagany przez Zamawiającego: 14 dni.
Najdłuższy możliwy termin płatności/faktury VAT uwzględniony do oceny ofert: 30 dni.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności rachunku/faktury VAT dłuższy niż 30 dni do oceny
ofert zostanie przyjęty okres 30 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą.
Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą wartość ( 30 dni ) - otrzymuje 20 pkt – maksymalną
liczbę punktów,
Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystną wartość (14 dni) – otrzymuje 0 pkt.
Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią, pomiędzy wartością
najkorzystniejszą, a najmniej korzystną, otrzymują liczbę punków obliczoną wg wzoru:
To
T= -------------- x 20 pkt.
Tmax.
gdzie:
To – termin płatności rachunku/faktury VAT zdeklarowany w ofercie ocenianej
T max. najdłuższy termin płatności rachunku/faktury VAT ( 30 dni)
Kryterium III - BOK (Biuro Obsługi Klienta) czynny 24h/7 dni w tygodniu – waga 20
W przypadku zadeklarowania w ofercie BOKu czynnego 24h/7 dni w tygodniu – Wykonawca otrzyma
20 pkt
W przypadku braku deklaracji w ofercie BOKu czynnego 24h/7 dni w tygodniu – Wykonawca
otrzyma 0 pkt.
Uwaga:
W przypadku nie zaznaczenia żadnej pozycji w formularzu oferty pkt. 3, Zamawiający uzna, że
Wykonawca nie deklaruje „BOKu czynnego 24h/7 dni w tygodniu”, a oferta w powyższym kryterium
otrzyma 0 pkt
Wykonawca oferuje spełnienie ww. kryterium w formularzu ofertowym w pkt. 3
Najkorzystniejsza oferta to oferta z największą ilością punktów /po dodaniu punktów oceny w
obu kryteriach.
2. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
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świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwot podatku.
3. Oferty zostaną otwarte komisyjnie. Wybrana będzie ta oferta, która spełnia warunki niniejszej
specyfikacji, a ilość przyznanych punktów będzie najwyższa.
4. Oferty, które nie będą spełniały warunków niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w siedzibie zamawiającego na
zasadach określonych w art. 94 ustawy Pzp. O terminie zawarcia umowy zamawiający
poinformuje wykonawcę odrębnym pismem lub e-mailem. Osoby reprezentujące wykonawcę
przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do oferty.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XVII. Ogólne warunki umowy.
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza wprowadzenie zmian
do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy w następującym zakresie:
1) Zmiany wartości brutto umowy na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatkowej podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącej zakresu przedmiotu
zamówienia.
2) Zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego z przyczyn losowych.
3) Zmiany podwykonawców w przypadku: wprowadzenia podwykonawcy, rezygnacji
z podwykonawcy, zmiany zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcę.
2.Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy
w okolicznościach i przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6 ustawy
Pzp.
Wzór przyszłej umowy o udzielenie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

XIX. Inne postanowienia:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcami prowadzone będą w złotych (PLN).
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy
Pzp.

Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony http://bip.um.slupsk.pl/ związani są wszelkimi
modyfikacjami i wyjaśnieniami do specyfikacji zamieszczonymi na stronie internetowej
Zamawiającego.
Sporządził:

Akceptuję:
Przewodniczący komisji przetargowej:
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Załącznik nr 1 do oferty

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY
Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
OFERTA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Miasta Słupska oraz jego
niektórych jednostek organizacyjnych”
Dane Wykonawcy:
Nazwa: ....................................................……………………………………..........……………..........
Siedziba: ..........…......………………………………………………….......………………..................
Adres do korespondencji: ........................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ..................................……………………….............................................
Strona internetowa: ............................................................…….............................................................
Numer telefonu: ........................………………………………………………….....…………………..
REGON - ……………………………………, NIP - ………………….........……...………………..
Status przedsiębiorcy (duży, mały, mikro- na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 364 z dnia
25.02.2004 r.)..................................... .
Składamy niniejszą ofertę:
1. CENA TELEFONÓW
Lp.

Grupa telefonów
1

Ilość

Cena jednostkowa brutto
telefonu *
2

1

Grupa I

3

2

Grupa II

25

3

Grupa III

80

3

SUMA:
* cena za każdy z modeli telefonów zaproponowanych w danej grupie

Wartość brutto( kolumna
2 x kolumna 3 )
4
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2. TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY
Oferujemy termin płatności …....................( ilość dni min. 14 dni max 30 dni)
3. DEKLARUJEMY BOK czynny 24h/7 dni w tygodniu TAK/NIE*
*(niepotrzebnie skreślić)
4. CENA OFERTY
Niniejszym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową*
….................................................................................................................zł brutto
*łączna cena ofertowa stanowi sumę wartości z Arkusza wyceny, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ z
sumą wartości telefonów, określoną w pkt. 1 formularza ofertowego.

Informujemy, że wybór naszej oferty nie prowadzi/prowadzi* do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego w następującym zakresie (UWAGA: wykonawca zobowiązany jest wypełnić
poniższe informacje w przypadku powstania obowiązku podatkowego. Nazwa (rodzaj) towaru lub
usługi powinna odpowiadać nazwom wskazanym w Polskiej klasyfikacji wyrobów i usług
wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. nr 207, poz. 1293, nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. nr 33,
poz. 256 i nr 222, poz. 1753).):
1) Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: …………… o wartości (bez kwoty podatku):
……………… zł netto,
2) Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: …………… o wartości (bez kwoty podatku):
……………… zł netto.
* niepotrzebne skreślić
OŚWIADCZAMY, ŻE:

zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne
informacje do przygotowania oferty,

określone w SIWZ wymagania stawiane wykonawcy oraz ogólne warunki umowy zostały przez
nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na warunkach, w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego,

zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez zamawiającego.

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas określony w SIWZ,

zaoferowany asortyment jest zgodny z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w
„Opisie przedmiotu zamówienia”, SIWZ i warunkami opisanymi w ustawie Pzp,

wszystkie zapisane strony naszej oferty ze wszystkimi załącznikami są w kolejności
ponumerowane i cała oferta składa się z.............. stron.

Zamierzamy/ nie zamierzamy * powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
a) …................................................................................................ ,
b) …............................................................................................... .
W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia należy również
podać nazwę i adres podwykonawcy:
a) …............................................................................................... ,
b) …................................................................................................,
oraz wskazać procentową część zamówienia ….........., jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom.
 Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:
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1 ..............................................................................................................................................
2 .............................................................................................................................................
3 ..............................................................................................................................................
 Zastrzeżenie wykonawcy*:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzegamy, iż niżej wymienione
dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym osobom:
……………………………………………………………………..........................................
……..........................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić.

….........................................
(miejscowość, data)

…......................................................................
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej (ych) do
podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 2 do oferty

ZAMAWIAJĄCY
Miasto Słupsk
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw wykluczenia składane na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
WYKONAWCA
Nazwa……………………………………………………………………………………
Siedziba:…………………………………………………………………………………
NIP…………………………. Nr KRS ………………………
reprezentowany przez
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

1 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
WYKONAWCY.

Oświadczam,

że

wykonawca

nie

podlega

wykluczeniu

z

postępowania

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust 5 pkt 1 Ustawy Pzp.

…………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
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(własnoręczny podpis)

2

WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ
WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI
W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 13 I 14 ORAZ 16-20 i art. 24 ust 5 pkt1
USTAWY PZP /o ile dotyczy/.

Oświadczam, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i
art. 24 ust 5 pkt 1 Ustawy Pzp.
Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i art. 24 ust 5 pkt 1 Ustawy Pzp, wykonawca przedstawia następujące
dowody

na

to,

że

podjęte

przez

niego

środki

są wystarczające do wykazania jego rzetelności:
1) …………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………..
4) ………………………………………………………………………………………..……
5) ………………………………………………………………………………………..……
(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i art. 24 ust 5 pkt 1 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności)

…………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(własnoręczny podpis)
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3

WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC PODWYKONAWCÓW PODSTAWY
WYKLUCZENIA /o ile dotyczy/.

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia.
1) ………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………..………
3) ………………………………………………………………………………………..………
4) …………………………………………………………………………………………….

…………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(własnoręczny podpis)

4

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do oferty

…................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
(potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w w rozdziale V pkt.
2 lit.c) SIWZ określanej jako
wykonanie lub wykonywanie conajmniej jednej usługi obejmującej świadczenie usług telefonii
komórkowej dla conajmniej 100 aktywnych kart SIM u jednego Zamawiającego.
L.p. Przedmiot zamówienia
Podmiot na rzecz Data wykonania Nazwa Wykonawcy
(rodzaj i zakres usługi, w tym
którego
( od.....do......)
(podmiot
ilość aktywnych kart SIM)
wykonano
wykazującego
/wykonana jest
spełnienie warunku)
usługa
1
2
3
4

W załączeniu dowody, które potwierdzają, że usługi zostały wykonane/ są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

…......................................dnia..................

…........................................................
/Podpis upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy/
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Załącznik nr 4 do oferty

……………………………….
(miejscowość i data)

WYKONAWCA
Nazwa:…………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………........
NIP: ……………………………………………………………….
Adres e-mail:…………………………fax:………………………

MIASTO SŁUPSK
pl. Zwycięstwa 3,
76-200 Słupsk
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 i ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług telefonii
komórkowej dla Miasta Słupska oraz jego niektórych jednostek organizacyjnych”, prowadzonego
przez Miasto Słupsk oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczamy, że: należymy / nie należymy1 do tej samej grupy kapitałowej, której inni przynależni
Wykonawcy złożyli odrębne oferty.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
1

Wykonawca wykreśla niepotrzebne
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Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, które złożyły odrębne oferty (wypełnić jeżeli
dotyczy):

1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

UWAGA:
1) Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie, każdy z nich składa
przedmiotowe oświadczenie oddzielnie.

.........................................................................................
czytelny podpis lub pieczątka z podpisem osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

