
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART 11 UST 8 USTAWY PZP

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M.Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie ul. Abramowicka 2
zwany dalej Zamawiającym

zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej

Znak sprawy: SzNSPZOZ.N-ZP.372- 3/14

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),

zwanej dalej „ustawą – Pzp”

Sporządził: Zatwierdził:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Agnieszka Piotrowska

Dyrektor

Edward Lewczuk

Lublin,  27 stycznia 2014 r.
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ROZDZIAŁ I
NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa i adres Zamawiającego:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej 20-442 Lublin, ul.

Abramowicka 2, woj. lubelskie

NIP
9462160056  

REGON
   431019046

TEL.
81/7443061   

FAKS
81/7441079

Komórka organizacyjna upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

TEL.
081/7286439

E-MAIL
przetargi@snzoz.lublin.pl

Godziny pracy:   7:00 – 14:35

ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota 207 000 euro

ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefoniczne i faksowe) w sieci telefonii stacjonarnej   
zgodnie ze standardami technicznymi Euro ISDN na rzecz Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. 
Kaczyńskiego SP ZOZ przy ul Abramowickiej 2 w Lublinie, wraz z dzierżawą centrali telefonicznej, 
zapewnieniem telefonicznych połączeń wychodzących, przychodzących i  wewnętrznych, dla  
wszystkich lokalizacji Zamawiającego oraz dostępu do internetu.

2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):            
CPV:  
64200000-8 Usługi telekomunikacyjnej
72400000-4 Usługi internetowe

3. Opis, wielkość i zakres zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Uruchomienie łącza kablowego ISDN 30B+D.
b) Uruchomienie trzynastu  łączy kablowych ISDN 2B+D.
c) Uruchomienie sześciu łączy analogowych.
d)  Uruchomienie  na   trzech  łączach  analogowych  dostępu  do  internetu  w  technologii  DSL  o
przepustowości 1Mb/s / 256 kb/s i stałych publicznych 4 adresach IP na każdym z nich.
e) Świadczenie  usług telekomunikacyjnych (telefoniczne i  faksowe) w zakresie  realizacji   połączeń
strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci telefonii komórkowej- realizowane na
kablowych łączach ISDN, niedopuszczalne jest stosowanie technologii VoIP lub dostępu radiowego.
f)  Realizację  bezpłatnych  połączeń  wewnętrznych  pomiędzy  wszystkimi  numerami  miejskimi  w
obiektach Szpitala.
g) Przejęcie dotychczasowej numeracji zewnętrznej na łączu ISDN 30B+D, na łączach ISDN 2B+D oraz
łączach analogowych - koszt przeniesienia numeracji obciąża wykonawcę.
h) Instalację, uruchomienie i dzierżawę centrali  telefonicznej (posiadająca certyfikaty pochodzenia z
oficjalnego  kanału  sprzedaży  w  Polsce)  w  budynku  Zamawiającego  przy  ul.  Abramowickiej  2  w
Lublinie- zestawienie parametrów techniczno- użytkowych centrali zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
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i) Dzierżawę następujących aparatów telefonicznych cyfrowych:
- aparaty systemowe zaawansowane - 2 szt.;
- aparaty systemowe średniozaawansowane - 5 szt.;
- aparaty systemowe podstawowe - 17 szt.;
- przystawka dodatkowych 12 klawiszy - 2 szt.;
-  przystawka   umożliwiająca   podłączenie   dwóch   aparatów   systemowych   na  jednej    linii
abonenckiej - 4 szt,
zestawienie parametrów techniczno- użytkowych aparatów telefonicznych cyfrowych zawiera załącznik
nr 2 do SIWZ.
j) Całodobowy serwis świadczony przez usługodawcę.
k) Szkolenie podstawowe 2 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi taryfikacji centrali.

3.3. Szczegółowe rozmieszczenie portów wewnętrznych i linii miejskich:
L.p. Obiekt Porty 

wewnętrzne 
ISDN 2B+D ISDN 30 B+D Linie analogowe

1 BUDYNEK SOMATYK 100 5 0 1

2 BUDYNEK ADMINISTRACJI 54 3 1 2

3 BUDYNEK KUCHNIA-
KOTŁOWNIA

5 0 0 0

4 PAWILON PSYCHIATRYCZNY I 9 0 0 0

5 PAWILON PSYCHIATRYCZNY II 7 0 0 1

6 BUDYNEK ODDZIAŁU 
PSYCHIATRII SĄDOWEJ

5 0 0 0

7 BUDYNEK MAGAZYNOWY 2 0 0 0

8 BUDYNEK - DZIAŁ TECHNICZNY 3 0 0 0

9 BUDYNEK tzw. DWOREK 10 2 0 0

10 BUDYNEK OLAZA 8 0 0 0

11 BUDYNEK ODDZIALU LECZENIA 
ZABURZEŃ NERWICOWYCH

3 0 0 0

12 BUDYNEK COTUA 4 0 0 0

13 BUDYNEK - ODDZIAŁ III 7 0 0 0

14 BUDYNEK - SALA 
GIMNASTYCZNA 

1 0 0 0

15 BUDYNEK – WOJEWÓDZKI 
OŚRODEK TERAPII 
UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I 
WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
Ul. Abramowicka 4B

2 1 0 1

16 ZOL Łysołaje gm. Milejów 0 2 0 0

RAZEM 220 13 1 5

Uwaga:
Prace wykonywane będą w sposób zapewniający bezprzerwową łączność telefoniczną na 
terenie Zamawiającego zarówno podczas wykonywania prac przyłączeniowo - 
przełączeniowych związanych ze zmianą dotychczasowego operatora jak i podczas 
eksploatacji.

ROZDZIAŁ IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Usługi realizowane będą według potrzeb zamawiającego przez okres 24 miesięcy.
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ROZDZIAŁ V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Warunki udziału w postępowaniu:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2)  Zgodnie z art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składając ofertę
  zobowiązany jest  złożyć  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu
  (druk: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – Zał.

nr  4 do SIWZ)

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  
 na podstawie załączonych do oferty dokumentów lub oświadczeń wymaganych w SIWZ.
  Dokumenty żądane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
  w postępowaniu zostały ustalone na podstawie Rozporządzenia 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).

   a)  W  przypadku  warunku,  o  którym  mowa  w  art.  22  ust.  1  pkt  1  ustawy  –  Pzp,
Warunek  powyższy  spełnią  wykonawcy,  którzy  są  wpisani  do  rejestru
przedsiębiorców  telekomunikacyjnych  prowadzonego  przez  Prezesa  Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.

b) W przypadku  warunku,  o  którym mowa w art.  22  ust.  1  pkt  2  ustawy  –  Pzp,
Warunek  dot.  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia  spełnią  wykonawcy,  którzy
zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a
jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym okresie  lub  są  w
trakcie  realizacji  minimum  dwóch  usług  w  zakresie  odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia, z których każda dotyczy:

- świadczenia  usług  telekomunikacyjnych  wraz  z  dzierżawą
centrali  telefonicznej,  dla  jednego  klienta  o  wartości  nie
niższej 100 000 zł brutto (w przypadku umów zawartych na
okres dłuższy niż 12 miesięcy opisany wyżej warunek uważa
się za spełniony, jeżeli wynagrodzenie w przeliczeniu na okres
12  miesięcy  w  stosunku  do  okresu  obowiązywania  umowy
wynosi nie mniej niż 100 000 zł brutto). 

Wykonawca jest  zobowiązany do podania wartości  usług,  przedmiotu,  dat
wykonania  i  odbiorców  oraz  załączenia  dokumentów  potwierdzających,  że
usługi te zostały wykonane należycie.

           c) W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy – Pzp:
- w  części  dotyczącej  dysponowania odpowiednim  potencjałem
  technicznym  Zamawiający  nie  formułuje  szczegółowych  wymagań.  
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 W  tym  zakresie  Wykonawcę  obowiązuje  wyłącznie  złożenie
  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu,   
 
- w  części  dotyczącej  dysponowania osobami  zdolnymi  do  wykonania

  zamówienia  Zamawiający  nie  formułuje  szczegółowych  wymagań.  
 W  tym  zakresie  Wykonawcę  obowiązuje  wyłącznie  złożenie
  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

d) W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp,
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań.  W tym zakresie Wykonawcę 
obowiązuje wyłącznie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu,

2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,
 niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  
 w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował
  zasobami  niezbędnymi do realizacji  zamówienia,  w szczególności  przedstawiając w tym
  celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych
  zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

ROZDZIAŁ VI
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I.  Dokumenty  wymagane  w  celu  oceny  spełniania  przez  wykonawcę  warunków,  
 o których mowa w art. 22 ust. 1

1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
 ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004 r.  –  Prawo  zamówień  publicznych,  zamawiający  żąda
  przedłożenia:

1.  1)  Oświadczenia  z  art.  22  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień
publicznych (zał. Nr 4 do SIWZ).

1.2)  Wykazu  wykonanych  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych  głównych  usług,  w  okresie  ostatnich  trzech  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,  czy zostały  wykonane lub są wykonywane należycie
(załącznik nr 7 do siwz).
Dokument powinien potwierdzać spełnianie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny
został przedstawiony w Rozdziale V pkt 2. 1b) SIWZ.

1.3)  Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzony przez Prezesa
Urzędu  Komunikacji  Elektronicznej  zgodnie  z  ustawą  z  dn.  16  lipca  2014  roku  Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) W przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot.
Dokument powinien potwierdzać spełnianie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny
został przedstawiony w Rozdziale V pkt 2. 1a) SIWZ

2. Dowodami, o których mowa w pkt 1.2), są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
składania ofert, lub
2)  oświadczenie  wykonawcy  –  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt. 2.1.
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3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio
  w pkt  1.2)  i  pkt  2,  budzą  wątpliwości  zamawiającego  lub  gdy  z  poświadczenia  albo  
 z  innego  dokumentu  wynika,  że  zamówienie  nie  zostało  wykonane  lub  zostało
  wykonane  nienależycie,  zamawiający  może  zwrócić  się  bezpośrednio  do  właściwego
  podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie 

dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

II. Dokumenty  wymagane  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  
 z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których
  mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

1. W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 5 do SWIZ);
2) aktualnego  odpisu z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  

i  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,  wystawionego  
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego  naczelnika  urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że
uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych
płatności,   lub   wstrzymanie   w   całości   wykonania   decyzji   właściwego   organu   -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualnego  zaświadczenia  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego potwierdzającego,  że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub   potwierdzenia,   że   uzyskał   przewidziane   prawem   zwolnienie,   odroczenie   lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,   zamiast dokumentów o których mowa w pkt. II. 1. ppkt. 2, 3, 4 SIWZ,  składa
dokument lub dokumenty  wystawione  w   kraju,   w   którym   ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności,  lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji
właściwego organu.

3. Dokumenty o których mowa w punkcie 2 podpunkcie 1) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa punkcie 2 podpunkcie 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.

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  II.2,  zastępuje  się  je  dokumentem  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. Przepis pkt II. 3 stosuje się odpowiednio.
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5. W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę
mającego  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej,  zamawiający może zwrócić  się do właściwych organów odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,  z  wnioskiem  o  udzielenie  niezbędnych  informacji  dotyczących
przedłożonego dokumentu.

III.  Dokumenty  wymagane  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  
 z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których
  mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy

1. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  również  wykonawców,  którzy
  należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
 o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  (Dz.U.  Nr  50,  poz.  331,  z  późn.  zm.),  złożyli
  odrębne  oferty  lub  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w  tym  samym postępowaniu,
  chyba  że  wykażą,  że  istniejące  między  nimi  powiązania  nie  prowadzą  do  zachwiania
  uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie
  zamówienia  wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt  5
  ustawy:

1)  Wykonawca,  wraz  z  wnioskiem  lub  ofertą,  składa  listę  podmiotów  należących
  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt  5,  albo
  informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. (Załącznik nr 6 do SIWZ)

IV. Ponadto do oferty należy dołączyć:
1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
2. Zestawienie parametrów techniczno- użytkowych (załącznik nr 2 do siwz).
3.Dokumenty  potwierdzające,  że  osoby  podpisujące  ofertę  są  upoważniające  do  podejmowania
zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych
dokumentów (np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).

V. Forma składanych dokumentów

1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
  przez wykonawcę.

2. 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.

3. Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
  dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi
  wątpliwości co do jej prawdziwości.

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

ROZDZIAŁ VII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie,  faksem  lub  drogą  elektroniczną.  Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda  
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.     Adres do korespondencji w sprawie zamówienia publicznego:   
  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
  Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin
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3.   Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  przesyłane przez Wykonawcę faksem
należy  kierować  na  numer  (81)  744  10  79,  a  przesyłane  drogą  elektroniczną  na  adres
p  rzetargi@snzoz.lublin.pl

4.  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
      Agnieszka Piotrowska -specjalista ds zamówień publicznych

ROZDZIAŁ VIII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu zabezpieczenia oferty  wadium.

ROZDZIAŁ IX
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu 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 wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ X
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę  w  pełnym  zakresie  przedmiotu  zamówienia  
 lub w odniesieniu do dowolnie  wybranych części,  jeżeli  Zamawiający  dopuścił  składanie ofert
  częściowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
3. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzi  się  w  języku  polskim,  stąd  ofertę  również
  należy sporządzić w języku polskim.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5.  Wykonawca składa ofertę na  druku Formularz oferty wraz z  Formularzem Zestawienie  

parametrów techniczno- użytkowych  wg wzorów, stanowiących  Załącznik nr 1 i 2 do  
SIWZ.

6. Pełna  zawartość  składanej  oferty  winna  uwzględniać  wymagane  w  SIWZ  dokumenty  i  
oświadczenia.

7. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami i wymaganymi dokumentami należy umieścić w trwale  
zamkniętej  kopercie.  Koperta  należy  oznaczyć  adresem  i  nazwą  Zamawiającego  napisem  
„OFERTA- usługi telekomunikacyjne”. Jeżeli koperta zostanie oznaczona  nazwą i adresem 
Wykonawcy umożliwi  to  Zamawiającemu odesłanie oferty  bez jej  otwierania,  jeżeli  zostanie  
złożona po upływie wskazanego w ogłoszeniu i niniejszej SIWZ terminu składania ofert.

 8. Jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z aktualnego odpisu z właściwego rejestru,
  wymagane  jest  załączenie  dokumentu  uprawniającego  do  złożenia  podpisu  w  imieniu
  Wykonawcy  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (pełnomocnictwo/
  upoważnienie).
 9. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ustanawiają  pełnomocnika  
 do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  
 w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  W takim  przypadku
  należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
 10. Przepisy  ustawy  –  Pzp  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  Wykonawców
  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
 12. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych
 warunków  zamówienia.  Zamawiający  udzieli  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.

8

mailto:m.lipnicki@szpital-belchatow.pl


13. Jeżeli  wniosek  o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynął  
 po  upływie  terminu  składania  wniosku,  o  którym mowa  w  pkt  12,  lub  dotyczy  udzielonych
  wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
  mowa w pkt 12.
 15. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,  którym  przekazał
  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  a  jeżeli
  specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści na tej stronie.
 16. W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert
  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę  specyfikacji
  Zamawiający  przekaże  niezwłocznie  wszystkim Wykonawcom,  którym przekazano specyfikację
  istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej,
  zamieści ją także na tej stronie.

 17.   Oferta  oraz  wszelkie  oświadczenia,  zawiadomienia,  wnioski,  inne  dokumenty  i  informacje  
składane  przez  Wykonawcę  w  trakcie  postępowania  są  jawne,  z  wyjątkiem  informacji  
stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  
konkurencji, o ile Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą  być one udostępniane 
innym Wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były przygotowane 
i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą 
„TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

ROZDZIAŁ XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 04–02-2014 r. do godz.  11:00  w Kancelarii  Szpitala - 20-442
Lublin, ul. Abramowicka 2.

2.  Zamawiający  otworzy  koperty  z  ofertami  w  dniu 04–02-2014  r. o  godz.  11:30  w  Sali
Konferencyjnej Szpitala.

3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zostanie  podana  kwota,  którą  Zamawiający  zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający
poda informacje, o których mowa  w art. 86 ust. 4 ustawy – Pzp. 

5. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

ROZDZIAŁ XII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca  składając  ofertę  odpowiada  za  właściwą  kalkulację  ceny  oferty,  która  musi
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

2. Cenę Wykonawca oblicza zgodnie z konstrukcją Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr
1 do SIWZ.

3.   Cenę  należy  podać  w  walucie  polskiej,  określić  ją  w  sposób  jednoznaczny  i  ostateczny  
(do  drugiego  miejsca  po  przecinku),  z  uwzględnieniem  wszelkich  oferowanych  przez
Wykonawcę ewentualnych upustów i rabatów. 

4.  W cenę oferty muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma
pokryć  Zamawiający  pod  rygorem  niemożności  domagania  się  ich  pokrycia  przez
Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XIII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT,

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Oferty  odpowiadające  wymogom  formalnym  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych, i SIWZ oraz złożone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają dalszej
ocenie.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
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3. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
3) inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1) Cena brutto (wartość) - 85 %(max. 85 punktów) 

                                                      Wartość najniższa wśród ofert                                   
Punkty za cenę (wartość brutto)  = --------------------------------------  x  100 x 85 %
                                                        Wartość danego Wykonawcy

 
2) Warunki serwisu- 15%
Wykonawca wybiera  jedną z poniższych opcji:
opcja pierwsza: serwis 8-48 godziny – 5 %  (5 punktów) 
opcja druga: serwis 4-24 godziny – 10%  (10 punktów) 
opcja trzecia: serwis 2 – 12 godzin – 15 % (15 punktów) 

1) przez opcję pierwszą należy rozumieć:
czas reakcji powyżej 4 godzin do 8 godzin
usuniecie awarii powyżej 24 godzin do 48 godzin
Wykonawca uzyskuje 5 punktów 

2) przez opcję drugą należy rozumieć:
czas reakcji powyżej 2 godzin do 4 godzin
usuniecie awarii powyżej 12 godzin do 24 godzin
Wykonawca uzyskuje 10 punktów 

3) przez opcję trzecią  należy rozumieć
czas reakcji 0-2 godzin
usuniecie awarii 0-12 godzin
Wykonawca uzyskuje 15 punktów 
                             
Maksymalne parametry czasów serwisu to: 48 godz. usunięcie awarii.

5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o wyżej opisane kryterium. Oferta,
która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

ROZDZIAŁ XIV
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  zawiadomi
  Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę),  albo  imię  i  nazwisko,
  siedzibę  albo  adres  zamieszkania  i  adres  wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,
  uzasadnienie  jej  wyboru  oraz  nazwy  (firmy),  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo
  miejsca  zamieszkania  i  adresy  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację
  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne
  i prawne;

3) wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,
  podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie,  określonym  zgodnie  z  art.  94  ust.  1  lub  2,  po  którego  upływie  umowa
  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
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2.  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieści  informacje,  
 o których mowa w pkt 1 ppkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym

 w swojej siedzibie.

ROZDZIAŁ XV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający  nie  wymaga  w  przedmiotowym  postępowaniu  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVI
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1. Warunki dotyczące realizacji zamówienia publicznego określa wzór umowy stanowiący Załącznik
nr 3 do SIWZ.

2. Wykonawca  zobowiązany  będzie  w  przypadku  wyboru  jego  oferty  podpisać  umowę  
na  warunkach  w  niej  określonych,  w  miejscu  i  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego
(potwierdzenie  akceptacji  umowy – na druku Formularz  oferty – Załącznik  nr  1  do SIWZ).
Informacje,  które  nie  zostały  zamieszczone  we  wzorze  umowy,  a  wynikają  z  wymagań
określonych przez Zamawiającego w SIWZ, również mają zastosowanie w realizacji przedmiotu
zamówienia.

ROZDZIAŁ XVII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przepisy wspólne

1.   Środki  ochrony  prawnej  przysługują  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.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
     zamówienia  przysługują  również  organizacjom wpisanym na listę,  o  której  mowa w art.  154
         pkt 5 ustawy - Pzp.

Odwołanie
3. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności
   Zamawiającego  podjętej  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia  lub zaniechania  czynności,
  do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy  Pzp.
4.     Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia, która jest mniejsza niż kwoty niż kwoty okr 

ślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,  odwołanie przysługuje wy 
łącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3)   odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,  której
  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,
  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie
  odwołania.
6. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej
  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego
  certyfikatu w terminie określonym zgodnie z art. 182 ustawy Pzp.

Skarga do sądu
7. Na  orzeczenie  Izby  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania  odwoławczego  przysługuje
  skarga do sądu.
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8. Skargę  wnosi  się  do  sądu  okręgowego  właściwego  dla  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania
  Zamawiającego  za  pośrednictwem  Prezesa  Izby  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia
  orzeczenia  Izby,  przesyłając  jednocześnie  jej  odpis  przeciwnikowi  skargi.  Złożenie  skargi
  w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

Szczegółowe  prawa  i  obowiązki  w  zakresie  środków  ochrony  prawnej  przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o  udzielenie  zamówienia regulują przepisy  Działu VI
ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVIII
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ XIX
MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ,

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ XX
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7  
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

ROZDZIAŁ XXI
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, 

JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ XXII
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na zasadach określonych w Rozdziale
VII niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ XXIII
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty
w złotych polskich i w takiej walucie (PLN) nastąpi rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą.

ROZDZIAŁ XXIV
INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ,

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
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ROZDZIAŁ XXV
WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XXVI
INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z TREŚCI ART. 36 UST. 2 PKT 9, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4

Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań,  o których mowa w art. 29 ust.
4 ustawy - Pzp.

ROZDZIAŁ XXVII
PODWYKONAWSTWO

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  powierzenia  przez  Wykonawcę  dowolnej  części  zamówienia
podwykonawcom.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom.

ROZDZIAŁ XXVIII
ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  udzielania  Wykonawcy  zaliczek  na  poczet  wykonania
zamówienia.

ROZDZIAŁ XXIX
JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1.  Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy
-  Pzp,  zawiadomienia,  wnioski,  inne  dokumenty  i  informacje  składane  przez  Zamawiającego  i
Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  tym  że  oferty  
 udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
3.  Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
4.  Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym
   przez  Zamawiającego,  przesłanie  kopii  pocztą,  faksem  lub  drogą  elektroniczną,  zgodnie  
  z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
5.      Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,   w

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych
ofert. 

6. Jeżeli  przesłanie  kopii  protokołu  lub  załączników  zgodnie  z  wyborem  wnioskodawcy  jest  
z  przyczyn  technicznych  znacząco  utrudnione,  w szczególności  z  uwagi  na  ilość  żądanych  
do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób,  
w jaki mogą być one udostępnione.

7.     Zamawiający  udostępnia  wnioskodawcy  protokół  lub  załączniki  niezwłocznie.  W wyjątkowych
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących
badania  i  oceny  ofert,  Zamawiający  udostępnia  oferty  do  wglądu  lub  przesyła  ich  kopie  
w terminie przez siebie wyznaczonym, nie  później  jednak niż w dniu przesłania  informacji  
o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.
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ROZDZIAŁ XXX
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik numer 1  – Formularz oferty

Załącznik numer 2  – Zestawienie parametrów techniczno- użytkowych
Załącznik numer 3  – Projekt umowy
Załącznik numer 4  – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 5  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik numer 5 –  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /  informacja 

           o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
Załącznik numer 7  – Wykaz usług
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:............................................. .
….......................................................................................................................................
Adres*................................................................................................................................
tel.*....................................................................................................................................
REGON*.............................................................................................................................
NIP*...................................................................................................................................
FAX  na który Zamawiający ma przesłać korespondencję …....................................................
E-MAIL na który Zamawiający ma przesłać korespondencję................................................... 
….......................................................................................................................................
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Abramowicka 2
20-442 Lublin

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług telekomunikacyjnych
w  sieci  telefonii  stacjonarnej  oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  pełnym  rzeczowym
zakresie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w siwz
w cenie brutto -....................................................................................w tym ..................% VAT
słownie cena brutto zł...................................................................................................................
............................................................... w tym ...........................zł VAT
cena netto - …………………………………….......................................

Lp. Asortyment J.m.
Ilość Cena 

jednostko
wa  netto
za min/ 
m-c

Łączna cena
netto za m-c

Cena netto za 
24 m-cy

Cena brutto za 
24m-cy

A B C D E F= D x E F x 24 G= F + wartość 
podatku VAT

1 Opłaty jednorazowe za 
centralę z aparatami 
(jednorazowa    obejmująca   
całość instalowanych urządzeń
i aparatów).

szt 1 ------- --------

2. Opłaty jednorazowe za łącza
Linia anlogowa szt 6 ------- ------------
ISDN 2B+D szt 13 --------- -----------
ISDN 30 B+D szt 1 ------- -----------
Dostęp do internetu DSL szt 3 --------- -----------
3. Opłaty abonamentowe za łącza 
Linia anlogowa szt 6
ISDN 2B+D szt 13
ISDN 30 B+D szt 1
Dostęp do internetu DSL szt 3
Opłaty abonamentowe za 
dzierżawę centrali i serwis 

m-c 1

4. Opłaty za połączenia
połączenia lokalne i strefowe min. 7900
połączenia międzystrefowe min. 1400
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połączenia międzynarodowe do UE
- stacjonarne

min. 250

połączenia komórkowe min. 2550
Razem xxx xxxx xxxxxx

2. Oferujemy warunki serwisu opisane w opcji.........................słownie opcja ...................
(należny wybrać jedną z opcji: 1 lub 2 lub 3)
OPCJE Warunki serwisu 

/Parametry czasów serwisu są kryterium ocenianym, zgodnie z zapisami punktu 13.7. 
SIWZ./

1 czas reakcji powyżej 4 godzin do 8 godzin
usuniecie awarii powyżej 24 godzin do 48 godzin
wykonawca uzyskuje 5 punktów 

2 czas reakcji powyżej 2 godzin do 4 godzin
usuniecie awarii powyżej 12 godzin do 24 godzin
wykonawca uzyskuje 10 punktów 

3 czas reakcji serwisu 0-2 godzin
usuniecie awarii 0-12 godzin
wykonawca uzyskuje  15 punktów 

3. O zaistnieniu awarii lub nieprawidłowości Zamawiający powiadomi Wykonawcę pod wskazany numer,
adres elektroniczny czynny całą dobę:
telefonicznie.....................................
lub faxem.........................................
lub drogą elektroniczną …....................................................

4.  Reklamacje  określone  w  §  9  będą  składane  na  adres:  …………………………
…………………………………………...................................................., 
faxem............................... 
lub drogą elektroniczną...................................................................

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w sposób zapewniający bezprzerwową łączność
telefoniczną  na  terenie  Zamawiającego  zarówno  podczas  wykonywania  prac  przyłączeniowo  -
przełączeniowych związanych ze zmianą dotychczasowego operatora jak i podczas eksploatacji.

6.Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w 
przypadku wysłania Wykonawcy faksem na nr .................................................. lub mailem na 
adres............................................................

7. Podane w ofercie ceny jednostkowe nie ulegną podwyższeniu. Dopuszczamy możliwość obniżenia cen
jednostkowych.
8. Ofertę składamy na ...................kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................

Oświadczamy, że:
1.akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1, pkt.1 ustawy prawo zamówień
publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,
3. zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 3  do SIWZ.
4. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,
5. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
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..........................................................................................................................................

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

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

Na podstawie art 36 ust. 4 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonania powierzy podwykonawcom: ...............................................

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                                       do występowania  w imieniu Wykonawcy ) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH

Pieczęć Firmowa

Przedmiot zamówienia: centrala 
L.p. Opis Parametry oferowane

(podać)
1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

Lp. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZN

E 

PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE TAK/NIE. 

1 Centrala  cyfrowa  pracująca  w  ruchu
automatycznym;

TAK

2 Centrala  wyposażona  w  następujące  porty
zewnętrzne: l port ISDN PRA 30B + D oraz 4 porty
ISDN BRA 2B+D;

TAK

3 Centrala na min. 220 łączy wewnętrznych, w tym
min.  24  łącza  systemowe,  pozostałe  porty
analogowe, 

TAK

4 Możliwość  rozbudowy  o  system  łączności
bezprzewodowej DECT tego samego producenta

TAK

5 Współpraca  z  posiadanymi  przez  Zamawiającego
analogowymi aparatami telefonicznymi

TAK

6 Abonenci  analogowi  i  systemowi  powinni  być
dołączani  za  pomocą  pojedynczej  pary
okablowania
miedzianego;

TAK

7 Analogowe  porty  wewnętrzne  muszą  posiadać
funkcję CLIP;

TAK

8 Identyfikacja  połączeń  przychodzących  na
aparatach systemowych i analogowych

TAK

9 Budowa modułowa; TAK

10 Automatyczny  operator  -  dwupoziomowy  system
zapowiedzi słownych

TAK

11 Możliwość  zestawiania  grup  abonenckich
(telekonferencji)  dla  5-ciu  użytkowników
jednocześnie;

TAK

12 Możliwość konfigurowania zestawów sekretarsko-
dyrektorskich w różnych konfiguracjach

TAK

13 Możliwość programowania  centrali  do nadawania
uprawnień dla połączeń wychodzących

TAK

14 Możliwość  uzyskiwania  połączeń  z  każdego TAK
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numeru wewnętrznego z numerami alarmowymi;

15 Możliwość  dodzwaniania  się  bezpośrednio  do
abonentów  wewnętrznych  (numeracja  DDI)
centrali;

TAK

16 Program  taryfikacji  rozmów  telefonicznych  z
możliwością  podziału  na  grupy,  przedziały
czasowe, wybrane numery, a także z możliwością
archiwizacji za okres co najmniej 2 lat;

TAK

17 Dostęp  do  systemu  taryfikacji  po  sieci  LAN  z
interfejsem www;

TAK

18 Wyposażenie  centrali  w  zestaw  komputerowy  z
drukarką laserową dla potrzeb taryfikacji

TAK

19 Możliwość zdefiniowania prefiksu TAK

20 Przenoszenie (przekierowywanie)  przychodzących
wywołań  na  linie   wewnętrzne  lub  miejskie  w
trybie:  -bezwarunkowym;  -  gdy  abonent  nie
odbiera; - gdy abonent zajęty; 

TAK

21 Tworzenie  grup  „pick  -  up"  (przechwytująca)  -
umożliwia  przechwytywanie  wywołań  z  jednego
aparatu na inny w danej grupie

TAK

22 Blokowanie aparatu kodem cyfrowym (4 cyfry); TAK

23 Centrala powinna być przystosowana do pracy w
pomieszczeniach  nieklimatyzowanych  (z
wentylacją grawitacyjną); 

TAK

24 System musi  realizować  rozwiązania  sprzętowe i
programowe  umożliwiające  wymianę  modułów
interfejsów  abonenckich  i  miejskich  bez
wyłączania centrali;

TAK

25 Zasilanie awaryjne na minimum 4 godziny pracy
systemu przy zaniku napięcia sieci;

TAK

26 Przełącznica strona stacyjna 300 portów; TAK

27 Skonfigurowanie  centrali  wg  wskazań
Zamawiającego

TAK

Serwis 

28 Wykonawca  gwarantuje  sprawne  świadczenie
usługi  objętej  przedmiotem  zamówienia,  w  tym
sprawność  dzierżawionych  urządzeń  przez  okres
trwania umowy.

TAK

29 O  zaistnieniu  awarii  Zamawiający  powiadomi
Wykonawcę  telefonicznie  lub  faxem  lub  drogą
elektroniczną  pod  wskazany  przez  Wykonawcę
numer, adres elektroniczny czynny całą dobę.

Podać Nr telefonu.......................
nr faksu...............................
adres 
elektroniczny..........................
........................................

Przedmiot zamówienia: aparatów telefonicznych cyfrowych
L.p. Opis Parametry oferowane

(podać)
1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać
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Lp. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE 

PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE TAK/NIE. 

aparat systemowy podstawowy:

1 wyświetlacz min. 18 znaków lub graficzny; TAK

2 min.  8  klawiszy  programowalnych  z  sygnalizacją
stanu

TAK

3 wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce TAK

aparat systemowy średniozaawansowany

4 wyświetlacz min. 24 znaki lub graficzny; TAK

5 min. 12 klawiszy funkcyjnych z sygnalizacją stanu TAK

6 możliwość  prowadzenia  rozmowy  przy  odłożonej
słuchawce

TAK

7 wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce; TAK

aparat systemowy zaawansowany

8 Kolorowy wyświetlacz graficzny  TAK

9 min. 14 klawiszy funkcyjnych z sygnalizacją stanu TAK

10 możliwość  prowadzenia  rozmowy  przy  odłożonej
słuchawce;

TAK

11 wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce TAK

12 możliwość  rozbudowy  o  32  dodatkowe  klawisze
programowalne;

TAK

13 możliwość podłączenia zestawu nagłownego TAK

14 Aparaty systemowe winny umożliwiać:
-transfer rozmów,
- przenoszenie rozmów na inne numery,
-oddzwanianie  numeru  zajętego  w  obrębie
centrali,
-książkę telefoniczną numerów wewnętrznych,
-identyfikację  numerów  przychodzących
zewnętrznych i wewnętrznych,
-połączenia konferencyjne,
- zaprogramowanie numerów wewnętrznych oraz
zewnętrznych.

TAK

Wszystkie opisane powyżej urządzenia posiadają świadectwa homologacji i oznaczenia CE.

Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi centrali i aparatów systemowych w języku polskim najpóźniej w
dniu podpisania protokołu odbioru centrali.

......................................                            ......................................................................
     Miejscowość, data      podpis
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Załącznik nr 3 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

Umowa
zawarta w dniu  roku pomiędzy;
Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, wpisanym w
Sądzie  Rejonowym  Lublin  –  Wschód   w  Lublinie  z  siedzibą  w  Świdniku,  VI  Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000004020 zwanym w dalszej treści
umowy “Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Edwarda Lewczuka;
a
…..........................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy “Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
...................................................................................................
W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na
kompleksowe  zabezpieczenie  łączności  w  zakresie  telefonii  stacjonarnej,  prowadzonego  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  jednolity  Dz.U.  z  2013  r.,  Poz.  907  ze  zm.)  Strony  postanowiły,  co
następuje:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest  kompleksowe zabezpieczenie łączności  w zakresie  telefonii
stacjonarnej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie
w ramach którego wykonawca:
1) wydzierżawi centralę telefoniczną (posiadającą certyfikaty pochodzenia z oficjalnego
kanału sprzedaży w Polsce) w siedzibie Zamawiającego, zwaną dalej „centralą";

2) zapewni łącza ISDN PRA (30 kanałów),  11 linii  cyfrowych ISDN (2B+D) i  6  linii
analogowych;

3) zapewni przeniesienie dotychczasowej numeracji na wszystkich liniach miejskich;
4) zbuduje system tj.  zainstaluje,  skonfiguruje i uruchomi centralę  oraz inne urządzenia

niezbędne  do świadczenia  usług  telekomunikacyjnych  (telefonicznych  i  faksowych),
zwane dalej „urządzeniami" w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy;

5)  zapewni serwis techniczny i prace konserwacyjne dla centrali i urządzeń;
6)  zapewni  serwis  techniczny  i  prace  konserwacyjne  wewnętrznej  sieci  telefonicznej

zamawiającego polegające na:
a) bieżącym sprawdzaniu sprawności funkcjonowania sieci telefonicznej, 
b) przekrosowywaniu na polecenie Zamawiającego numerów abonentów na przełącznicach,
c) bieżącym dokumentowaniu zmian na przełącznicy głównej, 
d) przekładaniu, likwidacji, zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego, linii telefonicznych, 
e)  prowadzeniu  drobnych  napraw  (przewody  telefonów)  wynikających  z  normalnej

eksploatacji,
f)  podłączeniu i konfiguracji urządzeń końcowych (aparatów telefonicznych telefaksów),
g)  współpracy  ze  służbami  technicznymi  operatora  telekomunikacyjnego  przy  usuwaniu

uszkodzeń i realizacji nowych usług telekomunikacyjnych
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Wszelkie prace niewymienione powyżej, a w szczególności związane z modernizacją sieci
lub wymianą odcinków kablowych, będą wycenione przez Wykonawcę i pokrywane przez
Zamawiającego.
7) zapewni szkolenie z obsługi programu taryfikacji i konsultacje techniczne;
8)  będzie  świadczył  kompleksowe usługi  telekomunikacyjne  (telefoniczne  i  faksowe)  z

sekundowym  naliczaniem  bez  opłaty  za  inicjację  połączenia  w  zakresie  realizacji
połączeń  w  tym:  lokalnych,  strefowych,  międzystrefowych,  międzynarodowych,  do
sieci komórkowych,  bezpłatnych połączeń do służb powołanych ustawowo do niesienia
pomocy,  bezpłatnego  wykazu  zrealizowanych  połączeń,  automatycznego  wyboru
prefiksu operatora, bezpłatnej całodobowej możliwości telefonicznej obsługi klientów,
bezpłatnych wewnętrznych połączeń oraz zapewnienie transmisji faksu,

2.  Opis  warunków  wykonania  zamówienia  zawiera  Specyfikacja  Istotnych  Warunków
Zamówienia.

3.Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu prawo własności centrali i urządzeń, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 oraz, że dysponuje potencjałem osobowym i technicznym wymaganym
do prawidłowej realizacji niniejszej umowy.
4.W dalszej części umowy dostawa opisana w ust. 1 pkt.  1)   nazwana jest  „dzierżawą
centrali",  usługi  opisane  w  ust.  1  pkt.  2  do  8)  nazwane  zostały  „usługami
telekomunikacyjnymi".

§2
1. Wykonawca  zobowiązuje  się wydzierżawić Zamawiającemu  centralę  o  parametrach

technicznych  określonych  w  załączniku  nr  2  do  umowy  oraz  świadczyć  usługi
telekomunikacyjne przez cały okres obowiązywania umowy.

2. Wykonawca dostarczy centralę i urządzenia do siedziby Zamawiającego tj. do Szpitala
Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  SPZOZ  w  Lublinie  przy  ul.
Abramowickiej 2 we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Centrala i urządzenia zostaną zainstalowane przez Wykonawcę  we wskazanym przez
Zamawiającego  miejscu,  umożliwiającym świadczenie  usług telekomunikacyjnych   i
podłączone  do  sprawnej  i  zgodnej  z  normami  sieci  teletechnicznej  w  sposób
zapewniający ciągłość świadczenia usług.

4.  Wszystkie  czynności  niezbędne do budowy systemu i  rozpoczęcia  świadczenia  usług
telekomunikacyjnych,  które mogą wymagać pozbawienia Zamawiającego możliwości
wykonywania połączeń telefonicznych lub faksowych, wykonywane będą w soboty i
niedziele  lub od poniedziałku  do piątku w godzinach od 17°° do 7°° po uprzednim
uzgodnieniu z administratorem budynku.

5. Zakończenie budowy systemu nastąpi w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
6.  Po  zbudowaniu  systemu  oraz  rozpoczęciu  świadczenia  Zamawiającemu  usług

telekomunikacyjnych,  Strony  sporządzą  i  podpiszą  protokół  odbioru  określający
szczegółowo zakres usług wykonanych przez Zamawiającego.   Podpisanie protokołu
jest jednoznaczne z aktywacją usług telekomunikacyjnych. Data podpisania protokołu
stanowi datę aktywacji usług, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.

7.  Każdorazowe  uruchomienie  nowej  numeracji  bądź  przeniesienie  dotychczasowej
numeracji w zakresie przewidzianym w § 1 umowy zostanie dokonane na podstawie
pisemnego  porozumienia  określającego  zakres  i  termin  wykonania  usługi  i
potwierdzone pisemnym protokołem odbioru.

8. Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu odbioru są osoby wyznaczone przez
strony do  koordynowania  wykonania  przedmiotu  umowy zgodnie  z  §  14  niniejszej
umowy.

9.  Centrala  i  urządzenia  przez  cały  okres  trwania  umowy  pozostają  własnością
Wykonawcy. Po upływie okresu  obowiązywania lub rozwiązaniu umowy, w zależności
od wyboru Zamawiającego:

1)  centrala  wraz  z  aparatami  systemowymi  zostanie  zdemontowana  i  zabrana  od
Zamawiającego na koszt Wykonawcy, lub
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2)  Wykonawca odpłatnie przeniesie własność centrali na Zamawiającego za cenę 1 zł +
VAT.

§3
Wykonawca  zobowiązuje  się  przeszkolić  dwóch  pracowników  Zamawiającego  w  zakresie
umożliwiającym pełną i prawidłową obsługę systemu taryfikacyjnego.

§4
Zamawiający  upoważni  Wykonawcę  do  reprezentowania  Zamawiającego  w  sprawach
związanych z zakończeniem świadczenia usług przez obecnego operatora tj. TP. S.A., w tym
do wypowiedzenia dotychczasowych umów.

Termin obowiązywania umowy
§5

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od daty aktywacji usługi, z zastrzeżeniem §
8 ust. 1  niniejszej umowy.

2.  Aktywacja  usługi  nastąpi  dopiero  po  dacie  rozwiązania  dotychczasowej  umowy  o
świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawartej z operatorem, o którym mowa w § 4.

Wartość umowy i sposób rozliczania
§6

1. Strony ustalają maksymalną wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
w  kwocie:  …………….,  w  tym  podatek  VAT  .....................zł  (słownie:
…………………zł) wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ. 

2. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. Opłaty z tytułu świadczenia
usługi będą naliczane od dnia aktywacji usługi przez Wykonawcę.

3.  Miesięczne  wynagrodzenie   Wykonawcy  za  wykonany  przedmiot  umowy  będzie
stanowiło:  sumę  opłat  ryczałtowych  miesięcznych  za  dany  miesiąc  kalendarzowy  i
wartości  faktycznie  wykonanych  w  tym  miesiącu  kalendarzowym  połączeń
wychodzących obliczoną zgodnie z cenami jednostkowymi przewidzianymi w ofercie
stanowiącej integralną cześć umowy.

4.  Opłaty wymienione w punktach 1,  2 załącznika nr 1 do SIWZ zostaną doliczone do
pierwszej faktury VAT wystawionej po aktywacji usługi.

5. W przypadku konieczności rozliczenia umowy za okres krótszy niż miesiąc, opłaty za
usługi rozliczane miesięcznie należą się Wykonawcy w wysokości proporcjonalnej do
czasu obowiązywania umowy w danym miesiącu. 

§7
1. Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie faktury wystawianej na koniec każdego 
miesiąca świadczenia usług telekomunikacyjnych. Pierwsza faktura zostanie wystawiona na 
koniec pierwszego miesiąca następującego po miesiącu aktywacji usługi.
2. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o zakres faktycznie świadczonych usług w oparciu o 
ceny wynikające z oferty.
3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 60 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Faktury będą 
dostarczone przez Wykonawcę przesyłką listową w formie drukowanej.
4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie 
bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Zamawiającego.
6. Strony wyłączają możliwość żądania przez Wykonawcę kaucji lub innego zabezpieczenia 
limitu kwotowego dla opłat oraz opłat minimalnych za świadczone usługi.

§ 8
1. W przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy zrówna się z kwotą określoną

w § 6 ust. 1 umowa wygasa.
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2.  Umowa wygasa z dniem, w którym kończy się czas trwania umowy określony w § 5 ust.
1  umowy  niezależnie  od  tego,  czy  wynagrodzenie  wypłacone  Wykonawcy  osiągnęło
kwotę wymienioną w § 6 ust. 1. 

3. Wykonawcy  nie  przysługuje  roszczenie  o  zapłatę  należności  stanowiącej  różnicę
pomiędzy kwotą określoną w § 6 ust.1, a wynagrodzeniem należnym Wykonawcy zgodnie
z postanowieniami § 6 i 7.

Reklamacje
§9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu:
a)niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  usługi  telekomunikacyjnej  określonej  w
niniejszej umowie,
b)nieprawidłowego naliczenia należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.
2. Zamawiający składa reklamację w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości

o zaistnieniu nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1.
3. Reklamacje  będą  składane  na  adres:

……………………………………………………………………
4. Postępowania reklamacyjne  wynikłe  w toku  realizacji  umowy będą prowadzone na

zasadach  i  warunkach  określonych  w  ustawie  z  dnia  16  lipca  2004  r.   Prawo
telekomunikacyjne   (Dz.U.2004.171.1800  ze  zm.)  i  rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  1  października  2004  r.  w  sprawie  trybu  postępowania
reklamacyjnego  oraz  warunków,  jakim   powinna  odpowiadać  reklamacja  usługi
telekomunikacyjnej (Dz. U.2004.226. 2291).

5. Wykonawca  nie  może  potrącić  jakiejkolwiek   wierzytelności,  którą  posiada  wobec
Zamawiającego z wierzytelnością Zamawiającego wobec Wykonawcy powstałą z tytułu
uznania  reklamacji  ani  zaliczyć  uznanej  należności   na  poczet  świadczonych  przez
Wykonawcę usług.

Gwarancja i serwis
§10

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  serwisowania  centrali  i  urządzeń  przez  cały  okres
trwania  umowy  przy  czym  opłaty  za  serwis  zostały  ujęte  w  miesięcznym
wynagrodzeniu  ryczałtowym.  Wszelkie  koszty  związane  z  serwisowaniem centrali  i
urządzeń ponosi Wykonawca. 

2. W ramach serwisowania centrali i urządzeń Wykonawca zobowiązuje się do:
a)okresowych przeglądów co 3 miesiące,
b)usuwania nieprawidłowości w działaniu centrali lub urządzeń ujawnionych w trakcie

przeglądów gwarancyjnych w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę,
c)usuwania awarii w działaniu centrali lub urządzeń na każde wezwanie Wykonawcy.

3.  O zaistniałych  awariach  lub  nieprawidłowościach  w działaniu  centrali  lub  urządzeń,
służących  do  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy  Zamawiający  niezwłocznie
powiadamia  Wykonawcę.  Zgłoszenie  awarii  kierowane  będzie  do  koordynatora  ze
strony Wykonawcy.

4.  Wykonawca zobowiązany jest  do usunięcia  awarii  lub nieprawidłowości zgłoszonych
przez Zamawiającego zgodnie z warunkami serwisu określonymi w załączniku nr 1 do
SIWZ .

5. Naprawy centrali i Urządzeń  będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego.
6.  Niezwłocznie  po  powzięciu  informacji  o  okolicznościach  mogących  powodować

utrudnienia  bądź  przerwy  w  świadczeniu  usług  będących  przedmiotem  niniejszej
umowy  na  rzecz  Zamawiającego,  Wykonawca  ma  obowiązek  uprzedzić
Zamawiającego. 

Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy 
§11
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem
30-dniowego terminu wypowiedzenia z ważnych powodów. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:

a)otwarcia  postępowania  likwidacyjnego,  ustanowienia  zarządu  przymusowego  lub
złożenia wniosku ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
b)przerwy  w  świadczeniu  usług  trwającej  dłużej  niż  24  godziny  po  upływie  terminu
przewidzianego w umowie na usunięcie awarii lub nieprawidłowości  zgłoszonych przez
Zamawiającego, powstałej z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego;
c)innego przypadku  nienależytego wykonania umowy, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.
3. Zamawiający ma prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych w ust. 1 i 2 przez

cały  okres  obowiązywania  umowy przewidziany  w  §  5.  W przypadku  rozwiązania
umowy  przed  terminem  określonym  zgodnie  z  §  5  Wykonawca  ma  prawo   żądać
jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Strony wyłączają możliwość:
a)jednostronnego rozwiązania  umowy przez  Wykonawcę chyba,  że będzie  to  wynikiem
rażącego naruszenia postanowień umowy przez Zamawiającego i nie usunięcia naruszeń
lub skutków naruszeń, w terminie nie krótszym niż 30 dni, wyznaczonym w dodatkowym
wezwaniu;
b)zawieszenia świadczenia usług przez Wykonawcę.

Odpowiedzialność 
§12

1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie
usług telekomunikacyjnych w zakresie określonym w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. -
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U Nr 171, póz. 1800 ze zm.)

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a)odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości - 10%
wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1 umowy.
b)zwłokę w usunięciu  awarii  w wysokości  300 zł  za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki  w
stosunku do terminów przewidzianych w umowie, 
c)zwłokę w budowie systemu  w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w
stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust. 5,
d)niezapewnienie  ciągłości  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych  podczas  budowy  i
instalacji systemu oraz aktywacji usługi w wysokości – 5000 zł za każdy rozpoczęty dzień
przerwy w świadczeniu usług.
e)przerwę w dostawie usług telekomunikacyjnych trwającą dłużej niż czas przewidziany na
usunięcie  awarii   lub  nieprawidłowości  zgłoszonych  przez  Zamawiającego  określonych
zgodnie z § 10 ust. 4 w trakcie obowiązywania umowy w wysokości – 5000 zł za każdy
rozpoczęty dzień przerwy w świadczeniu usług.
3. W  przypadku,  gdy  wartość  szkody  poniesionej  przez  Zamawiającego  przewyższa

wartość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić naprawienia
szkody na zasadach ogólnych.

4. Odpowiedzialność  Wykonawcy  zostaje  ograniczona  tylko  w  przypadkach
przewidzianych wprost w ustawie Prawo telekomunikacyjne i w niniejszej umowie.

5. Wykonawca obowiązany jest prze cały czas trwania niniejszej umowy do posiadania
ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej
działalności.  Obowiązkiem  wykonawcy  jest  okazywanie  polisy  na  każde  żądanie
Zamawiającego.

Siła wyższa 
§13
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1.  Strony  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie
obowiązków  wynikających  z  umowy  spowodowane  siłą  wyższą.  Za  przypadki  siły
wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia,
zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego
wpływu  jak  np.  wojna,  atak  terrorystyczny,  pożar,  powódź,  epidemie,  strajki,
zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą
stronę na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły
wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły
wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu
administracji publicznej.

2. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej,
nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy.

Współpraca
§14

1. Osobami  wyznaczonymi  do  dokonywania  uzgodnień  i  nadzoru  nad  należytym
wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy zwanymi w umowie Koordynatorami są:

a) ze strony Zamawiającego - ............……………………………
b) ze strony Wykonawcy -...………………………………………
2. Koordynatorzy  upoważnieni  są  do  uzgadniania  na  bieżąco  spraw  związanych  z

realizacją  przedmiotu  Umowy,  przy  czym  związani  są  warunkami  i  terminami
określonymi w Umowie.

3. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić na piśmie drugą Stronę o
zmianie swojego koordynatora.

Postanowienia końcowe
§15

1. Strony zobowiązują się do :
1)  zachowania  w  poufności  wszelkich  informacji  technicznych,  ekonomicznych,

finansowych,  handlowych,  prawnych  i  organizacyjnych  dotyczących  drugiej  strony,
uzyskanych w trakcie współpracy, niezależnie od formy ich pozyskania,

2)  podejmowania  wszelkich  niezbędnych  kroków  gwarantujących,  że  żadna  z  osób
uzyskujących  informacje  nie  ujawni  tych  informacji  ani  ich  źródła,  nawet  w  części
osobom trzecim bez  uzyskania  uprzedniego ważnego upoważnienia  strony,  od której
informacja lub źródło informacji pochodzi,

3)  ujawniania  informacji  tylko  tym  upoważnionym  pracownikom  Stron,  wobec  których
ujawnienie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, jakim odbiorca informacji musi mieć
do nich dostęp w celu wykonania umowy.

2.  Nie  wymaga  zgody  drugiej  strony  ujawnienie   informacji  wynikającej  z  umowy  lub
związanej  ze  świadczeniem  usług  w  przypadku,  gdy  odbiorcą  tych  informacji  jest  organ
uprawniony do ich uzyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.  Obowiązek  określony w ust.  1  nie  dotyczy  informacji,  co  do  których  Zamawiający  ma
nałożony  ustawowy  obowiązek  publikacji  lub  która  stanowi  informację  jawną  publiczną
opublikowaną przez Zamawiającego.

§ 16
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759).

§17
1. Zakazuje się istotnych zmian  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na  podstawie,  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy.  Dopuszczalne  są  wyłącznie
zmiany wynikające z:

1) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmian
korzystnych dla Zamawiającego,
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2)  dostosowania  świadczonych  usług  do  aktualnych  potrzeb  Zamawiającego  w
szczególności  związanych  z  potrzebą  uruchomienia  nowych  linii  telefonicznych  i
numerów  telefonów,  zmian  numerów  telefonów,  po  cenach  jednostkowych
wynikających z oferty.

3) obniżenia cen świadczonych usług przez Wykonawcę lub zmiany planów taryfowych,
stosowanych przez Wykonawcę pozwalające na obniżenie kosztów połączeń, bądź też
okresowych promocji w tym zakresie.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, dopuszczalne w świetle jej treści i ustawy
Prawo zamówień publicznych, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.  Zmiany  danych  teleadresowych  stron  wymagają  niezwłocznego  pisemnego
powiadomienia drugiej  strony umowy i  nie stanowią zmiany umowy.  W przypadku
braku powiadomienia wszelkie  pisma wysłane na adres, adres e-mail  i  numer faksu
wskazany w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone.

4.  Wykonawca  zobowiązuje  się   do  informowania  Zamawiającego  o  nowych
możliwościach taryfowych bądź innych, które wpłyną na optymalizację współpracy, za
pośrednictwem Koordynatora.

5. Wykonawca nie ma prawa jednostronnego odrębnego uregulowania zasad korzystania z
usług.

§ 18
Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w 
przypadku:

1. doręczenia osobistego;
2. wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;
3. wysłania Zamawiającemu faksem na nr ................... lub mailem na 

adres..............................
4. wysłania Wykonawcy faksem na nr .......................... lub mailem na 

adres..............................
§ 19

Wszystkie spory, które wynikną z tytułu realizowania umowy będą rozstrzygane przez Strony 
przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§20
W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy:

1. ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
2. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
4. ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§21
Przy wykładni  umowy pierwszeństwo mają postanowienia  specyfikacji  istotnych warunków
zamówienia,  według  której  prowadzone  było  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia
publicznego.

§ 22
Umowę  sporządzono  w  języku  polskim  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

Załączniki  stanowiące integralną część  umowy:
Załącznik nr 1: Spis miejskich numerów telefonicznych Zamawiającego z oznaczeniem ich 
lokalizacji oraz numerów wewnętrznych,
Załącznik nr 2: Oferta wykonawcy; 
Załącznik nr 3: Cennik usług telekomunikacyjnych operatora, 
Załącznik nr 4: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych (załącznik nr 2 do SIWZ)
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Zamawiający Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy SZNSPZOZ...............................
Spis miejskich numerów telefonicznych z oznaczeniem ich lokalizacji oraz numerów 
wewnętrznych

N
r

       Nr 
telefonu

Rodzaj łącza Nazwa komórki Adres Nazwa budynku

1 743 81 28 Linia 
analogowa

WOTUiW  - internet Ul. Abramowicka 
4b

2 744 22 28 ISDN 2B+D WOTUiW Ul. Abramowicka 
4b

3 743 98 97 ISDN 2B+D OHD Ul. Abramowicka 2 Dworek
4 744 79 71 ISDN 2B+D OHD I Ul. Abramowicka 2 Dworek
5 744 04 85 Linia 

analogowa
Serwerownia  - 
internet

Ul. Abramowicka 2 Somatyk

6 744 09 66 ISDN 2B+D Sekretariat 
Dyrektora Szpitala

Ul. Abramowicka 2 Somatyk

7 744 10 79 ISDN 2B+D Fax  Sekretariat
Dyrektora Szpitala

Ul. Abramowicka 2 Somatyk

8 744 14 55 ISDN 2B+D Izba Przyjęć Ul. Abramowicka 2 Somatyk
9 744 23 02 ISDN 2B+D Apteka Ul. Abramowicka 2 Somatyk
10 748 69 36 ISDN 2B+D Przychodnia 

Specjalistyczna
Ul. Abramowicka 2 Somatyk

11 744 03 53 ISDN 2B+D Sekretariat Z-cy dyr.
ds. Adm. Ekonom.

Ul. Abramowicka 2 Bud. 
Administracji

12 748 74 30 Linia 
analogowa

Monitoring 
portiernia

Ul. Abramowicka 2 Bud. 
Administracji

13 748 74 31 Linia 
analogowa

Monitoring 
portiernia

Ul. Abramowicka 2 Bud. 
Administracji

14 744 15 00 ISDN 2B+D Centrala Ul. Abramowicka 2 Bud. 
Administracji

15 744 16 99 ISDN 2B+D Centrala Ul. Abramowicka 2 Bud. 
Administracji

16 7286300-
7286599, 
744 30 6x

ISDN 30B+D Centrala Ul. Abramowicka 2 Bud. 
Administracji

17 748 70 50 Linia 
analogowa

Oddział VI  fax Ul. Abramowicka 2 Pawilon 
Psychiatryczny II

18 757 48 04 ISDN 2B+D ZOL ZOL Łysołaje 
gm. Milejów

19 757 45 27 linia analogowa ZOL ZOL Łysołaje 
gm. Milejów

20 7441308 ISDN 2B+D Ul. Abramowicka 2
Ilość wewnętrznych numerów telefonicznych centrali - 230

SPIS   TELEFONÓW  SZPITALA  NEUROPSYCHIATRYCZNEGO  
Centrala  74 430 61,   w. 407
DYREKTOR  NACZELNY
Sekretariat 74 409 66,  w 402, fax 74 410 79
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Z-ca Dyr. d/s  leczn. 403  
Z-ca Dyr. d/s ekonom. Administrac. 404, tel/fax 74 403 53,  
Kancelaria   400
Izba Przyjęć  74 414 55,   w 388, 389

DZIAŁ  ADM.-GOSP.: Sekretariat Dyr. ekonom. Administr.  404, Kierownik administrac. – 
zaopatrzenie  421 , Informatycy  406, Portiernia    407 , Pralnia  408, Archiwum zakładowe   
405, 432, Mag. depoz. odzieży pacjentów  423, Mag. Bielizny 423, Mag. Gospodarczy  425, 
Mag. Techniczny   425

DZIAŁ  KSIĘGOWOŚCI: Główny księgowy  409, Sekcja finansowa  410, Depozyty 
pieniężne pacj. – koszty  411, Sekcja inwentarzowa  412, Sekcja finansowa  413, Sekcja płac - 
Kierownik  414, Punkt Kasowy PEKAO S.A.   417, Kasa II  Dep. rzecz. Pacj. 415

DZIAŁ SŁUŻB PRACOWNICZ.: Kierownik  418, Kadry  419, Stanowisko d/s socjalnych   
420

KUCHNIA: Kuchnia  427, Mag. Żywnościowy  429

DZIAŁ TECHNICZNY  430, Kierownik   440, Elektrycy, hydraulicy  431, Kotłownia  432

WARSZT.TERAP. ZAJĘCIOWEJ: Kierownik   422, Administracja WTZ  433

ZWIĄZKI  ZAWODOWE: NS Zw. Zaw. Prac. Och. Zdr.   436, Zw. Zaw. Piel. 436, NS Zw. 
Zaw.” Solidarność”   437

Radca Prawny  439
Stanowisko d/s zamówień publicznych  439
Stanowisko ds. sądowych   441
Rewident zakładowy    449
Inspektorzy BHP , P. Poż., OC    442
Świetlica   444
Sala gimnastyczna  445
Pracownia plastyczna  435

LABORATORIUM  374, Kierownik Laboratorium  375 

APTEKA     74 423 02,    w 376

Centralna sterylizacja   316
Naczelna Pielęgniarka     377
Pracownik ds. socj. Pacjentów    378
Sekcja Dokumentacji i Statyst. Med.  379
Dział Organizacji i  Nadzoru Med.     380
Ośrodek Rehab. Leczniczej     381
Oddział Dzienny Rehabilitacyjny  381
Gab. Chirurgiczny    382
Pracownia endoskopowa   447
Gab. EEG,   383
Gab. RTG    384
Gab. Stomatologiczny    385
Gab. zabieg.- Lekarz med. Przemysł. 386
“MISERICORDIA”    446
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ODDZIAŁ  I   Psychiatr. dla chorych na gruźlicę: Gab. Lekarski  301, Dyż. Pielęgniarek  
302
ODDZIAŁ Psychiatrii Sądowej: Gab. Ordynatora  303, Gab. Lekarskie  304, Dyż 
pielęgniarek   305, Ochrona   306
ODDZIAŁ  III Psychiatr. Rehabilitacyjny: Gab. Ordynatora  308, Dyż. Pielęgniarek  309
ODDZIAŁ IV Psychiatr. Ogólny: Gab. Ordynatora  312, Dyż. Pielęgniarek  313, Gab. 
Lekarski    314
ODDZIAŁ V Psychiatr.ogólny: Gab. Ordynatora  317, Dyż. Pielęg. 318 , Gab. Lekarski  319
ODDZIAŁ VI Psychiatr. Ogólny: Gab. Ordynatora  322, Dyż. Pielęg. 323, Gab. Lekarski  
324
ODDZIAŁ VII Psychiatr. Ogólny: Gab. Ordynatora  327: Dyż. pielęg. / Gab. Lekarski   328
ODDZIAŁ  VIII Psychiatr. Ogólny:Gab. Ordynatora  332, Dyż pielęgniarek  333
ODDZIAŁ IX Neuropsychiatrii dziecięcej:Gab. Ordynatora / Gab. Lekarski  335, Dyż. 
Pielęgniarek  336, Szkoła/Psycholog 337
ODDZIAŁ Psychiatryczny Młodzieżowy: Gab. Ordynatora/Gab lekarski   331, Dyż. 
Pielęgniarek   361
ODDZIAŁ  CHORÓB WEWNĘTRZNYCH: Gab. Ordynatora / Gab. Lekarski  339, Dyż. 
pielęg. / Gab. Lekarski  341, Zespół reanimacyjny  340
ODDZIAŁ  NEURULOGICZNY  I: Gab. Ordynatora   345, Dyż. pielęgniarek / Lek. dyżurny
344
Gab. Lekarski 343
ODDZIAŁ  NEUROLOGICZNY II: Gab. Ordynatora /Gab. Lekarski 348, Dyż. Pielęgniarek 
349
Gab. Lekarski 350
ODDZIAŁ   COTUA : Gab. Ordynatora 354, Dyż. Pielęgniarek 353
ODDZIAŁ  OLAZA:Gab. Lekarski  356, Dyż .pielęgniarek  357
ODDZIAŁ  OLAZA „B”: Gab. Lekarski 355, Dyż pielęgniarek 358 
ODDZIAŁ  PSYCHOGERIATRYCZNY: Gab. Ordynatora  359, Dyż pielęgniarek 360
ODDZ. REHABILITACJI  NEUROLOG.:Gab. Ordynatora 351, Dyż. Pielęgniarek 352
ODDZ.  Detoksykacyjny  dla narkomanów: Gab. Ordynatora   363, Dyż. Pielęg. 362
ODDZIAŁ  Psychiatryczny  dzienny : Gab. Ordynatora / Dyż. Pielęg. 364
ODDZ. Leczenia Zaburzeń Nerwicowych: Gab. Ordynatora   330, Gab. Lekarski  325, Dyż 
pielęgniarek   326
Zakład Opieki Leczniczej w Łysołajach 75 745 27,   75 748 04
ODDZIAŁ  Hospitalizacji Domowej I     74 479 71       w. 321
ODDZIAŁ  Hospitalizacji Domowej II   743 98 97        w. 321
PRZYCHODNIA  SPECJALISTYCZNA Rejestracja:   367 , 74 869 36, 
PORADNIA  Zdrowia Psych. dla Dorosłych  
PORADNIA Zdr.Psych. dla Dzieci i Młodzieży
PORADNIA Neurologiczna
Gabinet Kons. Zaburzeń Pamięci 371
Kierownik Psychologów   371
Wojew. Ośr. Ter. Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia   ul. Abramowicka 4b   
373
74 422 28,   Poradnictwo i Terapia Rodzin 372 , Poradnictwo i Terapia Dorosłych 372
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Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oświadczam,  jako
upoważniony reprezentant wykonawcy, 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 
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

DANE  FIRMY
Nazwa
firmy...................................................................................................................................
Adres
firmy...................................................................................................................................
Województwo................................Powiat...........................Gmina........................................
NIP......................................................REGON....................................................................
Tel. ......................................... fax. …................................ E-mail......................................
1Wysokość kapitału zakładowego..........................................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................................

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                                      do występowania  w imieniu Wykonawcy )  

1  Dotyczy spółek prawa handlowego
2  Dotyczy spółek prawa handlowego
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Załącznik nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług
telekomunikacyjnych  w  sieci  telefonii  stacjonarnej oświadczam,  jako  upoważniony
reprezentant  wykonawcy,  iż  nie  podlegamy  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j .Dz. U. z 2013 r,  poz. 907 ze zm.).

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                                      do występowania  w imieniu Wykonawcy )  
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /

informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Pieczęć Firmowa

        

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej

- zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.): 

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi   należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 
(Dz. U. Nr 50,  poz. 331 z późn. zm.):

Lp
.

Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1
2
..

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

                                   

..................................................................
                           (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych            
                                do występowania  w imieniu Wykonawcy)  

2.  informujemy, że   nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2013 r. , poz. 907 ze zm.) 

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

                                   

..................................................................
                           (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych            
                                do występowania  w imieniu Wykonawcy)  

*należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2
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Załącznik nr 7 do SIWZ
WYKAZ USŁUG

Wykaz wykonanych lub wykonywanych minimum dwóch głównych usług w okresie ostatnich
trzech 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 załączenia dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.

L.p Przedmiot zamówienia Wartość brutto  
zawartej umowy

Daty wykonania lub 
wykonywania
(od dd-mm-rrrr do 
dd-mm-rrrr)

Podmiot na rzecz 
którego usługa 
została wykonane

od.…..-........-............
do.…..-........-............

od.…..-........-............
do.…..-........-............

od.…..-........-............
do.…..-........-............

………………………, dnia…………                                 ……..........................……………….
(podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                                do występowania  w imieniu Wykonawcy)  
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