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ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości poniżej 209 000 

euro na: 

 

świadczenie usług udostępnienia platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 

SMS dla Politechniki Gdańskiej 

 

Nr postępowania: ZP/ 5 /055/U/16 
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------------------------------------------ 

(Kierownik Zamawiającego 
/osoba upoważniona) 
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I. NAZWA I ADERES ZAMAWIAJĄCEGO 

Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 GDAŃSK 

NIP 584-020-35-93  

REGON 000001620 

 

Postępowanie prowadzi: 

Dział Zamówień Publicznych 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 GDAŃSK 

fax : +48 (58) 347-29-13 

http://www.dzp.pg.gda.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie art. 39  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę platformy, dostępnej 

przez sieć Internet, umożliwiającej masowe wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS do 

użytkowników wszystkich sieci komórkowych na terenie kraju, na terenie Unii Europejskiej oraz poza 

terenem UE. 

2. Kod CPV: 64212100-6 – usługi przesyłu krótkich komunikatów tekstowych  

3. Definicje: 

a. SMS standardowy – wiadomość tekstowa SMS z własnym polem nadawcy wysłana do adresata w 

ciągu maks. 30 sek. 

b. SMS specjalny – wiadomość SMS z własnym polem nadawcy wysłana do adresata w ciągu maks. 10 

sek. 

c. SMS specjalny zagraniczny – wiadomość SMS spełniająca kryteria SMS-a specjalnego wysyłana 

zagranicę 

 

4.  Wymagania techniczne: 

1. zabezpieczona komunikacja (protokół https) 

2. obsługa API w protokołach REST wraz z możliwością zwrotnego powiadamiania o statusie SMS-a 

3. wymagany czas odpowiedzi API – max. 4 sek. 

4. wysyłanie wiadomości z własnym polem nadawcy 

5. możliwość wysyłki przez www pojedynczego SMS-a oraz wysyłki masowej 

6. wysyłka natychmiastowa oraz  o zadanej godzinie 

http://www.dzp.pg.gda.pl/
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7. dostęp przez www do statystyk 

8. dostęp przez www do  historii wysyłki i wyszukiwania wg kryterium czasu wysyłki (dzień, godzina) oraz 

wg numeru telefonu adresata 

9. przepustowość minimalna: 

a. SMS standardowy: 3 000 wiadomości / godz. 

b. SMS specjalny: 3 000 wiadomości / min. 

5. Pozostałe wymagania: 

a. Rozliczanie usługi w oparciu o rzeczywiście wysłane SMS-y 

b. Rozliczanie w cyklu obejmującym miesiąc kalendarzowy 

c. Dostęp do systemu bilingowego (zestawienie miesięczne wykorzystanych usług). 

d. Infrastruktura dostawcy w zakresie świadczenia usługi i przechowywania danych zgodna 

z wymogami ustawy z dnia 29 sierpni a1997 ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz 

1182 ze zm.) 

e. System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z obowiązującymi standardami 

i przepisami. 

 

6.  Zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy zrealizuje podane niżej liczby SMS-ów 

Lp. Opis Jedn. miary 
Zamówienie 

podstawowe 

Opcja 100 % 

1. SMS standard do sieci krajowych szt. 160 000 160 000 

2. 
SMS standard do sieci zagranicznych  – kraje 

europejskie, należące do  UE 
szt. 6 400 6 400 

3. 
SMS standard do sieci zagranicznych – kraje 

europejskie, nie należące do UE 
szt. 1 600 1 600 

4. SMS specjalny do sieci krajowych szt. 40 000 40 000 

5. 
SMS specjalny do sieci zagranicznych  – kraje 

europejskie, należące do  UE 
szt. 1 600 1 600 

6. 
SMS specjalny do sieci zagranicznych – kraje 

europejskie, nie należące do UE 
szt. 400 400 

 

Ilości poszczególnych usług podane w powyższej tabeli i formularzu są szacunkowe i nie są wiążące dla 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, 

tj. w ilościach wskazanych w tabeli i formularzu cenowym, bez konieczności zmiany umowy. Wykonawcy 

w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu. 

Równocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa 100 % opcji w przypadku 

zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie 

realizowane po wykorzystaniu zamówienia podstawowego (ilości) w poszczególnych pozycjach 

formularza cenowego. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same, 

jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamówienie objęte prawem opcji 

będzie realizowane po cenach zamówienia podstawowego. 

 

7.  – Dostępność usługi i usuwanie awarii 

7.1 – Zamawiający wymaga, aby usługa była dostępna w cyklu  24/7/365 – przez minimum 99% czasu 

bazując na statystykach dostawcy 

7.2 – Maksymalny czas jednorazowej przerwy w świadczeniu usługi nie może przekroczyć 12 godzin. 

Czas ten liczony będzie od wysłania, drogą mailową przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 

zgłoszenia awarii do czasu usunięcia awarii i powiadomienia (e-mailem, SMS-em) osoby zgłaszającej o 

przywróceniu działania usługi. 
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8. Pozostałe postanowienia 

8.1. Pozostałe istotne wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia i realizacji umowy 

zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

8.2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy 

Pzp. 

8.3. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań 

równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały, co 

najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w 

dokumentacji standardów. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Usługa masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS zostanie udostępniona Zamawiającemu 

od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Usługa świadczona będzie do dnia 31 stycznia 

2018 r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 

ust.1 ustawy Pzp, dotyczące: 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

(podstawa prawna: art. 10 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 243, z późn. zm.). 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

(załącznik nr 3 do SIWZ). 

 

1.3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 
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2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w 

art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp. 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o dzielenie zamówienia w 

okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zostaną wykluczeni z 

udziału w niniejszym postępowaniu. 

4. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawców 

oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, 

iż w/w warunki Wykonawca spełnia.  

 

 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

1. W celu spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został określony w dziale V pkt 1 niniejszej SIWZ, 

należy złożyć: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ);. 

b) Dokument potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (podstawa prawna: art. 10 

Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243, z późn. 

zm.). 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć:  

 

2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego – (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ)  

2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt. 3: 

1)  ppkt 2-4 i ppkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem 
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zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem terminów, o których mowa 

odpowiednio w pkt 2,2. 

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.  

Zaleca się aby zobowiązanie zawierało: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

 zamówienia, 

3) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

4) zakres i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.   

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 

odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, 

albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór informacji o przynależności do grupy 

kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych dokumentów określa Rozporządzenie Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 231). 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Tłumaczenia może dokonać przedstawiciel Wykonawcy. 

9. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy oferty. 

10. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie go w nie właściwej formie 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp. 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: 
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ZP/ 5/055/U/16 

3. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony 

postępowania w formie pisemnej, elektronicznie (e-mail) lub faksem. W wypadku porozumiewania się za 

pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub faksu, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania poczty elektronicznej (e-mail) lub faksu. 

4.1. pisemnie, na adres: POLITECHNIKA GDAŃSKA Dział Zamówień Publicznych, ul. G. Narutowicza 

11/12, 80-233 Gdańsk; 

4.2. za pomocą faksu: 58 347 29 13; 

5. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: dzp@pg.gda.pl lub malrewuc@pg.gda.pl 

6. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi na 

kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem. 

7. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w dniach od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8.00 do 15.00 jest: Małgorzata Rewucka 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 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 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał 

SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona 

jest SIWZ. 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 

niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

11. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną 

częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 

ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie 

internetowej, na której udostępniona jest, SIWZ. 

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści 

SIWZ. 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w 

wysokości   400,00 zł 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

mailto:dzp@pg.gda.pl
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c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 

poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1160 2202 0000 

0001 8607 3782, Bank Millenium S.A. O/Gdańsk, z dopiskiem: 

„WADIUM – świadczenie usług udostępnienia platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości 

tekstowych SMS,  ZP/5/055/U/16” 

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym 

Zamawiającego. 

4. Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt b). – e). następuje poprzez doręczenie za 

pokwitowaniem oryginału dokumentów w Kwesturze Politechniki Gdańskiej – I piętro Gmach Główny 

skrzydło „B”, ul. G. Narutowicza 11/12 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1300 lub 

przesłanie pocztą na adres Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

Kopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 

5. Wykonawca składa wraz z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancja 

ta musi być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na każde wezwanie oraz obejmować wszystkie przypadki 

powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp, a także musi 

obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku poręczeń muszą one gwarantować 

płatność na każde wezwanie Zamawiającego i oraz obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki 

powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. W przypadku, gdy nie będzie spełniony którykolwiek ze 

wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione i wykluczy 

wykonawcę z udziału w postępowaniu.  

7. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium.  

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 Ustawy Pzp.  

9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 
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b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

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 wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. 

2. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści 

SIWZ. 

3. Na kompletną ofertę składają się: 

L.p. Dokument 
Numer 

załącznika 

1 Formularz oferty załącznik nr 1 

2 Formularz rzeczowo-cenowy Załącznik nr 2. 

3 

Opcjonalnie-Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym 

postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu 

reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną 

 

4 
Opcjonalnie - pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.  
 

5 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 

6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 4 

7 
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej. Jeśli Wykonawca wchodzi w 

skład grupy kapitałowej wraz z informacją składa listę podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej. 

załącznik nr 5 

8 

Dokument potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (podstawa 
prawna: art. 10 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 243, z późn. zm.). 
 

 

9 

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 

24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert 

 

10 Kopie potwierdzenia wniesienia wadium – dokument zalecany do załączenia  

 

4. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty oferty były 

spięte, a strony ponumerowane. 
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5. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników 

do niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i 

wierszy. 

6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą i czytelną 

techniką. 

7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej (w 

przypadku osób fizycznych). 

Zaleca się, aby, podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za zgodność 

z oryginałem kopie dokumentów, dla ułatwienia identyfikacji, był opatrzony imienną pieczątką. 

9. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być złożone w oryginale lub kserokopii, poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 

10. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów powinno być złożone w 

oryginale. 

11. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza. 

12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 

podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 

kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.  

13. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania.  

14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopertach), w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

15. Zewnętrzne opakowanie powinno być zaadresowane i opisane jak poniżej: 

Adres: 

Politechnika Gdańska,  
Dział Zamówień Publicznych,  
Gmach Główny skrzydło „B” pok. 212, 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  
 

Opis: „Oferta na:  świadczenie usług udostępnienia platformy masowego wysyłania krótkich 

wiadomości tekstowych SMS, ZP/5 /055/U/16” 

NIE OTWIERAĆ PRZED  20.01.2016 r. godz. 11.00       

16. Wewnętrzna koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy, w celu umożliwienia 

odesłania oferty bez jej otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie. 

17. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją 

wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod 

rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub 
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wycofaniu oferty powinno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać 

dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

18. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i 

wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego. 

19. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne udostępnia 

się od chwili ich otwarcia.  

20. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, przygotowaniem i złożeniem 

oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

21. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej 

podpisania nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie 

pisemnej, wskazywać w szczególności:; 

- Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia; 

- ustanowionego pełnomocnika; 

- zakres jego umocowania. 

Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, przez 

osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli wymienioną(e) we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej Wykonawcy. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do 

podpisywania oferty obejmuje także czynność potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów złożonych 

w formie kserokopii. 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa, to 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.), Wykonawca powinien, nie później niż w 

terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane. W powyższym przypadku Wykonawca powinien 

wykazać w ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 

ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofercie. 

3. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu oferty. W przeciwnym razie cała oferta 

zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 

były złożone przez Wykonawcę w osobnej wewnętrznej kopercie, z oznakowaniem „Tajemnica 

przedsiębiorstwa” lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
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ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW (KONSORCJUM) 

1. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do ich 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ich reprezentowania w 

postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i określać zakres pełnomocnictwa. W  dokumencie tym 

powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi 

być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli tych Wykonawców.  

4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w dziale VI pkt.2 i 3 każdy Wykonawca składa w imieniu własnym, 

pozostałe dokumenty Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. 

5. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań. 

6. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda przedłożenia umowy regulującej współpracę 

Wykonawców występujących wspólnie. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych 

80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, skrzydło B, pok. 212, w dniach od 

poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 20.01.2016 r. o godz.  10.30 

3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, (np. pocztą kurierską), o terminie jej 

złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem 

poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 

4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 

Wykonawcy. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2016 r. o godz. 11.00  w siedzibie Zamawiającego: Politechnika 

Gdańska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny, skrzydło  pok. 212  

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy Wykonawców, ich adresy, ceny ofert oraz pozostałe 

informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy 

otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu powyższe informacje. 

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

treści złożonych ofert. 

10. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
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niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając 

o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania 

matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 

12. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 24 ust. 1 

i 2 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ust.1 ustawy Pzp. 

14. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY do sprawdzenia 

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową i terminową 

realizacją zamówienia. 

2. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.  

3. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie 
odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, podmioty te podają cenę bez 
podatku VAT. Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne 
zobowiązany jest doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu 
realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów. 
 

4. Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 

5. Cenę oferty  należy obliczyć na podstawie formularza rzeczowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do 

SIWZ. 

6. Cena oferty musi być podana w złotych polskich. 

7. Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty nie będą 

przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. 

8. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

9. Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej 

umowy. 

10. Stawkę podatku VAT Wykonawca określi zgodnie z przepisami prawa. 

11. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących 

wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, 

Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie. 

 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Przy wyborze oferty w części B Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:  

- cena – 90%. 

- maksymalny czas odpowiedzi interfejsu API   – 10 % 

 

2. Ocena punktowa zostanie obliczona wg wzoru : 
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- przy kryterium „cena” (C) liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru: 

 

𝐶 =
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑒𝑗

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
× 90 

- przy kryterium „maksymalny czas odpowiedzi interfejsu API ”(T)  każda oferta oceniana będzie na 

podstawie maksymalnego jednostkowego czasu odpowiedzi interfejsu API, podanego przez wykonawcę 

w formularzu ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Maksymalny 

czas  odpowiedzi  należy podać w zaokrągleniu „w górę” do pełnej liczby sekund. 

 

Wartość punktowa maksymalny czas odpowiedzi interfejsu API: 

-  < 2 sek.  – 10 pkt  

- powyżej 2 sek.  do  maksymalnie 4 sek. – 0 pkt. 

3. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów w obu kryteriach, tj. sumę 
punktów wskaźnika „C” i wskaźnika „T”. 

4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny oferty, 
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

5. Obliczania dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku VAT, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 

niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca, składając natomiast 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. 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Zamawiający o wynikach postępowania, powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 

oferty o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ustawy Pzp, a także zamieści stosowną informację na 

tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie  i na stronie internetowej. 

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Wzór umowy do zaakceptowania przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 6   do SIWZ. Akceptacja treści 

umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu ofertowym. 
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2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania umowy 

zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ, w terminie określonym przez Zamawiającego. 

3. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie 

wybrana Zamawiający zamieści informację na temat terminu podpisania umowy. 

4. Umowę podpisują upoważnieni przedstawiciele Wykonawców lub pełnomocnik, jeżeli jego pełnomocnictwo 

obejmuje zakres tych czynności i jest ważne w chwili podpisania umowy. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w 

sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia:  

a. w przypadku, gdy w terminie wskazanym w § 4 umowy nie zostanie wykorzystana wartość umowy brutto 

łącznie z zamówieniem objętym prawem opcji (całkowita cena brutto określona w § 5 ust. 1 i 2 umowy), 

istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy. W takim przypadku strony mogą zmienić 

umowę w następującym zakresie: termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie – zostanie 

przedłużony do daty wskazanej przez Zamawiającego, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

b. zmiany cen podanych przez Wykonawcę w ofercie w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku 

VAT, zmiany stawek podatku akcyzowego. 

c. zmiany osób reprezentujących strony w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (tj. 

choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne),  

d. zmiany danych teleadresowych zapisanych w Umowie, 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy, Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale 
VI ustawy Pzp. 

XVIII. PODWYKONAWSTWO  

1. Zamawiający informuje, iż nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części 

zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.  

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art. 36a ust. 1 ustawy Pzp).  

3. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego za jego działania lub zaniechania.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

XIX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie przewiduje: 

3.1. Zawarcia umowy ramowej; 

3.2. Udzielenia zamówień uzupełniających; 

3.3. Rozliczenia w walutach obcych; 

3.4. Przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 
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3.5. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 

3.6. Składania ofert w postaci elektronicznej. 

4. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ.  

XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 
2. Załącznik nr 2 – Formularz rzeczowo-cenowy 
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  

   zamówienia publicznego; 
5. Załącznik nr 5 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej; 
6. Załącznik nr 6. – wzór umowy; 
7. Załącznik nr 7 - Tabela  wielkość zamówienia podstawowego i zamówienia w opcji  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

........................................                                             ....................., dnia .......... .............   r. 

(pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZP/ 5 /055/U/16 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Politechnika Gdańska 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na:  

 

świadczenie usług udostępnienia  platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 

SMS dla Politechniki Gdańskiej 

My niżej podpisani działając: 

imię .......................... nazwisko ......................... 

imię .......................... nazwisko ......................... 

(upoważnienie do podpisania oferty wynika z dokumentów załączonych do oferty) działający w 

imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa : 

 

 

Adres: 

 

 

REGON nr  NIP nr 

 

KRS/CEIDG: 

Nr telefonu: Nr faksu: e-mail: 

Nazwa banku: 

 

 

Nr rachunku bankowego: 
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1. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia za cenę brutto:  

Przedmiot zamówienia Cena brutto (wartość zamówienia podstawowego 

+ wartość zamówienia w opcji) w PLN 

udostępnienie platformy masowego wysyłania 

krótkich wiadomości tekstowych SMS 

 

 

2. Oświadczamy, że przedmiot umowy zrealizujemy w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia  

31.01.2018r. 

3. Oświadczamy,  że oferujemy maksymalny czas odpowiedzi interfejsu API  w wymiarze …….. sekund. 

*Maksymalny dopuszczalny czas odpowiedzi interfejsu API może wynosić 4 sekundy. 

4. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu 

realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ. 

Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, nie uwzględnione w cenie oferty nie 

będą obciążały Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że wadium o wartości 400 zł wnieśliśmy w dniu ............................. w formie 

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

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do jej 

treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Umowy, która stanowi załącznik nr  6 do SIWZ. 

Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

Umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

9. Oferta zawiera łącznie ............... ponumerowanych stron. 

10. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………… 

 

_____________________________________ 

               (podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

        do podpisania oferty)  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZP/  5 /055/U/16 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

(art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na:  

świadczenie usług udostępnienia  platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 

SMS dla Politechniki Gdańskiej 

 

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

______________________________________________________ 

     (podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZP/ 5/055/U/16 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

(art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na:  

świadczenie usług udostępnienia  platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 

SMS dla Politechniki Gdańskiej 

 

oświadczamy, że: 

nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZP/ 5  /055/U/16 

 

Informacja 

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

(art. 26 ust 2d ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na:  

świadczenie usług udostępnienia  platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 

SMS dla Politechniki Gdańskiej 

 

 

informujemy, że:* 

□ nie należymy do grupy kapitałowej. 

□ należymy do grupy kapitałowej. 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres)** 

 
1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 

(…) 

 

_________________________________ 
                             (podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
                                       do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* zaznaczyć właściwe zdanie  

**uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 
2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami)   
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

WZÓR 

 

UMOWA NR ………….  

do postępowania na „ udostępnienie platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości 

tekstowych SMS” 

 

zawarta w dniu ………………………. w Gdańsku, pomiędzy: 

Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,  

NIP: 584-020-35-93 REGON: 000001620 

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez:  

mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza Politechniki Gdańskiej 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

 

a 

 

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

 z siedzibą ……………………………………………………………………………………………… ,  

adres: ………………………………………………………………………………….………………… 

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

KRS/CEIDG: …………………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………… 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ) na 

wyłonienie Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem umowy jest udostępnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę platformy, dostępnej przez sieć 

Internet, umożliwiającej masowe wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS do użytkowników wszystkich 

sieci komórkowych na terenie kraju, na terenie Unii Europejskiej oraz poza terenem UE. 

 

§ 2 

Opis i wymagania dotyczące przedmiotu umowy 

 

1.Definicje: 

a. SMS standardowy – wiadomość tekstowa SMS z własnym polem nadawcy wysłana do 

adresata w ciągu maks. 30 sek. 

b. SMS specjalny – wiadomość SMS z własnym polem nadawcy wysłana do adresata w ciągu 

maks. 10 sek. 

c. SMS specjalny zagraniczny – wiadomość SMS spełniająca kryteria SMS-a specjalnego 

wysyłana zagranicę  
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2. Udostępniona przez Wykonawcę platforma spełnia następujące wymagania: 

 

a. zabezpieczona komunikacja (protokół https) 

b. obsługa API w protokołach REST wraz z możliwością zwrotnego powiadamiania o statusie SMS-a 

c.  czas odpowiedzi interfejsu API  zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi …………… sekund. 

d. wysyłanie wiadomości z własnym polem nadawcy 

e. możliwość wysyłki przez stronę www pojedynczego SMS-a oraz wysyłki masowej 

f. wysyłka natychmiastowa oraz  o zadanej godzinie 

g. dostęp przez www do statystyk 

h. dostęp przez www do  historii wysyłki i wyszukiwania wg kryterium czasu wysyłki (dzień, godzina) oraz 

wg numeru telefonu adresata 

i. przepustowość minimalna: 

1) SMS standardowy: 3 000 wiadomości / godz. 

2) SMS specjalny: 3 000 wiadomości / min. 

 

 

3.Wykonawca udostępnia Zamawiającemu zdalny dostęp (przez sieć Internet) do systemu bilingowego, 

umożliwiającego sporządzanie statystyk, historii wysyłki oraz wykonywanie szczegółowych zestawień 

zrealizowanych usług (zawierających listę numerów telefonów adresatów oraz datę i godzinę wysłania 

krótkiej  wiadomości tekstowej SMS) 

4.Infrastruktura dostawcy w zakresie świadczenia usługi i przechowywania danych zgodna z wymogami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997  r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.) 

5.System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny jest z obowiązującymi przepisami i standardami. 

 

 

§ 3 

Wielkość i zakres umowy 

 

1. Ilość poszczególnych usług została określona załączniku nr 7do SIWZ  -„ Wielkość i zakres zamówienia 

podstawowego i opcji” oraz w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym złącznik 2 do SIWZ. 

2. Ilości poszczególnych usług podane w powyższej tabeli i formularzu są szacunkowe i nie są wiążące dla 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, tj. 

w ilościach wskazanych w tabeli i formularzu cenowym, bez konieczności zmiany umowy. Wykonawcy w 

takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy 

określone zostanie jako iloczyn liczby wysłanych krótkich wiadomości tekstowych SMS i cen 

jednostkowych, podanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę. 

3. Równocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa 100 % opcji w przypadku 

zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie 

realizowane po wykorzystaniu zamówienia podstawowego (ilości) w poszczególnych pozycjach formularza 

cenowego. 

4. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same, jak te, które obowiązują 

przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane po 

cenach zamówienia podstawowego. 

 

 

§ 4 

Dostępność  usługi i usuwanie awarii 

 

1.Wykonawca zapewni dostępność usługi masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych  w cyklu  

24/7/365 – przez minimum 99% czasu bazując na statystykach dostawcy. 
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2.Maksymalny czas jednorazowej przerwy w świadczeniu usługi, rozumiany jako czas od wysłania, drogą 

mailową przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, zgłoszenia awarii, do czasu usunięcia awarii 

i powiadomienia (e-mailem, SMS-em) osoby zgłaszającej o przywróceniu działania usługi, nie może 

przekroczyć 12 godzin. 

3. Do kontaktu z przedstawicielem Wykonawcy w celu bieżącej obsługi usługi, a w szczególności do zgłaszania 

awarii i usterek, Zamawiający upoważnia niżej wymienione osoby: 

 - ……………………………………… (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail) 

- ……………………………………… (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail) 

 

4.Wykonawca upoważnia do wykonywania umowy tj. opieki technicznej i handlowej, zapewniającą bieżącą 

obsługę n/w osoby: 

- ……………………………………… (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail) 

- ……………………………………… (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail) 

 

5. Osoby wymienione w ust. 3 i 4  mogą zostać zmienione w trakcie realizacji umowy na inne za uprzednim 

pisemnym poinformowaniem strony drugiej. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany 

umowy wymagającej sporządzenia aneksu. 
 

 

§ 5 

Okres obowiązywania umowy 

 

Usługa masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS zostanie udostępniona Zamawiającemu 

od dnia zawarcia niniejszej umowy. Usługa świadczona będzie do dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

§ 6 

Wartość umowy i warunki płatności 

 

1. Wartość umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi:  …………………………………zł. brutto,  

(słownie: …………………………………………………………………………………………………..). 

w tym: 

a) wartość umowy dla zamówienia podstawowego wynosi:  ……………………….. zł brutto,  

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………). 

b) wartość umowy dla zamówienia objętego prawem opcji wynosi:  ……………………….. zł brutto,  

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………). 

3. Wysokość wynagrodzenia zawiera: 

a) koszty niezbędne do zrealizowania usługi  

b) podatek VAT, 

c) wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania warunków wymienionych w umowie. 

 

4. W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek podatku VAT, dotyczących przedmiotu umowy w 

okresie obowiązywania niniejszej umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia 

uwzględniającego nową, aktualną wysokość stawek podatku VAT. 

5. Usługi telekomunikacyjne będą rozliczane według cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.  

6. Zasady rozliczeń w ramach prawa opcji będą takie same jak w ramach zamówienia podstawowego 

7. Należności za faktycznie wysłane wiadomości SMS regulowane będą na podstawie faktur  wystawianych 

przez Wykonawcę, w cyklu miesięcznym, po wykonaniu usługi za dany miesiąc  (z dołu), bez zastrzeżeń 

ze strony Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury, na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze, pod warunkiem, że faktura zostanie prawidłowo wystawiona i doręczona 

Zamawiającemu w terminie do 10 dni od daty jej wystawienia. 
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Należności za opłaty abonamentowe regulowane będą z góry, na podstawie faktur  wystawianych przez 

Wykonawcę, w cyklu miesięcznym, w terminie 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury, na 

konto Wykonawcy wskazane na fakturze, pod warunkiem, że faktura zostanie prawidłowo wystawiona i 

doręczona Zamawiającemu w terminie do 10 dni od daty jej wystawienia." 

 

§ 7 

Rozwiązanie umowy i kary umowne 

 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym: 

a) W razie naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy lub regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych . Prawo o którym mowa w ust. 1 lit a) może zostać wykonane, jeżeli Zamawiający 

wezwał Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w tym celu 

odpowiedni termin nie krótszy niż 7 dni, a mimo upływu tego terminu Wykonawca nie zaprzestał 

naruszeń, ani nie usunął ich skutków. 

b) w przypadku powtarzających się uchybień w wykonywaniu umowy rozumianych jako brak reakcji ze 

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

Wykonawcy na zgłoszone przez Zamawiającego reklamacje. Postępowanie reklamacyjne będzie 

prowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową zawartą 

w art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 

z poźn. zm.). 
 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy – 

podstawa art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Wykonawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w razie 

naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, jeżeli 

Wykonawca wezwał Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu 

w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż 7 dni, a mimo upływu tego terminu Zamawiający nie zaprzestał 

naruszeń, ani nie usunął ich skutków. 

4. Za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu realizacji usługi, z zastrzeżeniem §7 ust. 2 niniejszej umowy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. 

5. W razie przekroczenia maksymalnego okresu przerwy w świadczeniu usługi, określonego w ofercie, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 zł każdą rozpoczętą godzinę ponad 

dopuszczalny czas przerwy. 

6. Za przekroczenie czasu odpowiedzi interfejsu API   o którym mowa w § 2 ust. .2 pkt c) wykonawca zapłaci 

za każdą przekroczoną sekundę karę umowną w wysokości równej cenie wysyłanego SMS-a , określonej 

w ofercie Wykonawcy. 

7. W razie rozwiązania lub odstąpienia Wykonawcy od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust.1 umowy. 

8. Strony z zastrzeżeniem ustępu 2, zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

9. Odpowiedzialność którejkolwiek ze Stron z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) jest wyłączona. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszczętym wobec niego 

postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym. 

§8 

ZMIANY UMOWY 

 

1.  Zmiany postanowień umowy są dopuszczalne, tylko na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy 

Pzp. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania następujących zmian w umowie:  
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a) w przypadku, gdy w terminie wskazanym w § 4 umowy nie zostanie wykorzystana wartość umowy brutto 

łącznie z zamówieniem objętym prawem opcji (całkowita cena brutto określona w § 5 ust. 1 i 2 umowy), 

istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy. W takim przypadku strony mogą zmienić 

umowę w następującym zakresie: termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie – zostanie 

przedłużony do daty wskazanej przez Zamawiającego, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

b) zmiany cen podanych przez Wykonawcę w ofercie w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku 

VAT, zmiany stawek podatku akcyzowego. 

c) zmiany osób reprezentujących strony w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (tj. 

choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne),  

d) zmiany danych teleadresowych zapisanych w Umowie, 

2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności zgody Stron oraz 

zachowania formy pisemnej. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych realizowanych na podstawie 

niniejszej umowy odbywać się będzie na warunkach opisanych w „Regulaminie świadczenia powszechnych 

usług telekomunikacyjnych”, opracowanym przez Wykonawcę i zgodnym z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. 

Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z poźn. zm.). Akceptacja Regulaminu nastąpi 

równocześnie z podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług 

telekomunikacyjnych w sieci komórkowej  na rzecz Politechniki Gdańskiej. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu 

rozliczeniowego przed wprowadzeniem zmian w życie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu i rodzaju świadczonych usług (w tym rezygnacji) w 

trybie zgodności z Regulaminem świadczenia powszechnych usług telekomunikacyjnych. 

3. Regulamin będzie wiązać strony umowy w zakresie, w jakim nie jest sprzeczny z niniejszą umową oraz 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

4. W razie wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonywania niniejszej umowy Strony dołożą 

starań w celu polubownego ich rozwiązania. W sprawach spornych, co do których strony nie osiągną 

porozumienia, strony mogą zwrócić się do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, spory 

rozstrzygane będą według prawa polskiego. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), jeżeli  przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)  nie stanowią inaczej, a także  przepisy ustawy 

z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z poźn. zm.). 

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

7. Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

1) Specyfikacja Istotnych  Warunków Zamówienia (SIWZ) 

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

 

     

 WYKONAWCA                                         ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik 7 do SIWZ 

Nr postępowania: ZP/ 5 /055/U/16 

 

 

Tabela  – wielkość zamówienia podstawowego i zamówienia w opcji  

świadczenie usług udostępnienia  platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 

SMS dla Politechniki Gdańskiej 

 

Lp. Opis Jedn. miary 
Zamówienie 

podstawowe 

Opcja 100 % 

1. SMS standard do sieci krajowych szt. 160 000 160 000 

2. 
SMS standard do sieci zagranicznych  – kraje 

europejskie, należące do  UE 
szt. 6 400 6 400 

3. 
SMS standard do sieci zagranicznych – kraje 

europejskie, nie należące do UE 
szt. 1 600 1 600 

4. SMS specjalny do sieci krajowych szt. 40 000 40 000 

5. 
SMS specjalny do sieci zagranicznych  – kraje 

europejskie, należące do  UE 
szt. 1 600 1 600 

6. 
SMS specjalny do sieci zagranicznych – kraje 

europejskie, nie należące do UE 
szt. 400 400 
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 ZP/5/055/U/16           

         Załącznik nr 2 do SIWZ  

 …………………………………………           

 pieczątka Wykonawcy           

            

    Formularz rzeczowo-cenowy      

            

 Świadczenie usługi udostępnienia platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS dla Politechniki Gdańskiej  

            

            

Lp. Opis 
Jedn. 
miary 

cena 
jednostk
owa 
netto 

Zamówienie 
podstawowe 

Wartość 
netto zam. 
podst. 

Wartość 
VAT zam. 
podst. 

Wartość 
brutto zam. 
podst. opcja 

Wartość 
netto opcji 

wartość 
VAT w 
opcji 

Wartość 
brutto opcji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Jednorazowa opłata za 
uruchomienie usługi 

szt.   1   
    

0 _ _ _ 

2. Miesięczna opłata 
abonamentowa za usługę 

szt.   24   
    

0 _ _ _ 

3. SMS standard do sieci 
krajowych 

szt.   160 000   
    

160 000 
      

4. 
SMS standard do sieci 
zagranicznych  – kraje 
europejskie, należące do  UE 

szt.   6 400   

    

6 400 

      

5. 

SMS standard do sieci 
zagranicznych – kraje 
europejskie, nie należące do 
UE 

szt.   1600   

    

1600 

      

6. 
SMS specjalny do sieci 
krajowych szt.   

40 000 
      

40 000 
      

7. 

SMS specjalny do sieci 
zagranicznych  – kraje 
europejskie, należące do  UE szt.   

1 600 

      

1 600 
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8. 

SMS specjalny do sieci 
zagranicznych – kraje 
europejskie, nie należące do 
UE szt.   

400 

      

400 

      

9. RAZEM 
_ _ _ 

      
_ 

      

            

            

 Sumę wartości z wiersza "RAZEM"  kolumna 8 i 12 należy przenieść do formularza oferty.      

            

            

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

          
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)  

            
 


