
 
 

 

WAG.2710.0247.2021 

 

Kalisz, dnia 17 czerwca 2021  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. 
Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w 
zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu. 

 

1. Zamawiający. 

Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz                        

NIP: 618-001-59-33, Regon: 250855877 

Województwo: wielkopolskie Kraj: Polska 

www.bip.kalisz.pl 

Wydział prowadzący sprawę: Wydział Administracyjno – Gospodarczy 

2. Tryb i rodzaj udzielanego zamówienia. 

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako analiza rynku bez stosowania 

ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. 

Prawo zamówień publicznych).  

2.2. Rodzaj zamówienia: usługa, dostawa. 

3. Przedmiot zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług 

telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i  mobilnego dostępu do 

Internetu (kod CPV: 64.20.00.00-8 Usługi telekomunikacyjne, 64.21.20.00-5 Usługi 

telefonii komórkowej), a w szczególności: 

1) realizacja połączeń głosowych do wszystkich krajowych operatorów komórkowych; 

2) realizacja połączeń głosowych do wszystkich krajowych operatorów stacjonarnych; 

3) realizacja połączeń  SMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych; 

4) realizacja połączeń MMS wszystkich krajowych operatorów komórkowych; 

5) realizacja połączeń w ramach roamingu na terenie UE wraz z krajami 

stowarzyszonymi oraz pozostałych krajów europejskich; 

6) realizacja połączeń SMS w ramach roamingu na terenie UE wraz z krajami 

stowarzyszonymi oraz pozostałych krajów europejskich; 
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7) realizacja połączeń MMS w ramach roamingu na terenie UE wraz z krajami 

stowarzyszonymi oraz pozostałych krajów europejskich; 

8) świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu na wskazanych przez 

Zamawiającego numerach telefonicznych; 

9) dostaw nowoczesnych fabrycznie nowych komórkowych aparatów telefonicznych. 

 
3.2. W ramach świadczonych usług Zamawiający wymaga: 

1) braku miesięcznej opłaty abonamentowej dla wszystkich objętych umową kart SIM 
z połączeniami głosowymi; 

2) realizacji połączeń za jednakową stawkę za minutę połączenia do sieci własnej  
i wszystkich operatorów krajowych. Naliczanie winno odbywać się sekundowo 
począwszy od pierwszej sekundy połączenia; 

3) realizacji połączeń za jednakową stawkę za minutę połączenia na numery 
stacjonarne wszystkich krajowych operatorów. Naliczanie winno odbywać się 
sekundowo począwszy od pierwszej sekundy połączenia; 

4) realizacji połączeń za jednakową stawkę za wiadomość SMS do sieci własnej  
i wszystkich operatorów krajowych; 

5) realizacji połączeń za jednakową stawkę za wiadomość MMS do sieci własnej  
i wszystkich operatorów krajowych; 

6) realizacji połączeń w ramach roamingu na terenie UE oraz pozostałych krajów 
europejskich za jednakową stawkę za minutę do sieci wszystkich operatorów 
zagranicznych – naliczanie może odbywać się w następujących zasadach: za 
pierwsze rozpoczęte 30 sekund – 50 % stawki minutowej, a następnie za każdą 
sekundę w wysokości 1/60 stawki minutowej. Natomiast połączenia międzynarodowe 
do pozostałych stref oraz do zagranicznych operatorów komórkowych mogą być 
naliczane przez Wykonawcę zgodnie ze stawkami nie wyższymi niż zawarte w jego 
powszechnie obowiązujących cennikach; 

7) świadczenia usług mobilnego dostępu do Internetu na wskazanych przez 
Zamawiającego numerach telefonicznych (kartach SIM) przy miesięcznym limicie 
transferu danych 5 GB dla każdej karty SIM objętej usługą. Wykorzystanie limitu 
transferu wiązać się będzie z zmniejszeniem prędkości transferu danych. Zamawiający 
dopuszcza pobieranie miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę internetową dla 
każdej karty SIM objętej usługą; 

8) świadczenia usług mobilnego dostępu do Internetu na wskazanych przez 
Zamawiającego numerach telefonicznych (kartach SIM) przy miesięcznym limicie 
transferu danych 12 GB dla każdej karty SIM objętej usługą. Wykorzystanie limitu 
transferu wiązać się będzie z zmniejszeniem prędkości transferu danych. Zamawiający 
dopuszcza pobieranie miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę internetową dla 
każdej karty SIM objętej usługą; 

9) świadczenia usług mobilnego dostępu do Internetu na wskazanych przez 
Zamawiającego numerach telefonicznych (kartach SIM) przy miesięcznym limicie 
transferu danych 25 GB dla każdej karty SIM objętej usługą. Wykorzystanie limitu 
transferu wiązać się będzie z zmniejszeniem prędkości transferu danych. Zamawiający 



 
 

 

dopuszcza pobieranie miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę internetową dla 
każdej karty SIM objętej usługą; 

10) świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu bez połączeń głosowych, na 
wskazanych przez Zamawiającego numerach telefonicznych. Strony przyjmują 
maksymalną wartość miesięcznej opłaty abonamentowej za dostęp do Internetu bez 
limitu w kwocie: ….. PLN netto + podatek VAT dla każdej karty SIM - internetowej 
objętej usługą; 

11) świadczenia innych usług związanych i możliwych do świadczenia za 
pośrednictwem sieci komórkowej. Za świadczone usługi Zamawiający dopuszcza 
naliczane przez Wykonawcę należności zgodnie ze stawkami nie wyższymi niż 
zawarte w jego powszechnie obowiązujących cennikach; 

12) bezpłatnej blokady połączeń z numerami specjalnymi o podwyższonej opłacie np. 
rozpoczynającymi się od 700 itp.; 

13) bezpłatnej czasowej blokady karty SIM oraz karty internetowej w przypadku 
zagubienia przez użytkownika lub jej kradzieży; 

14) zachowania i bezpłatnego przejęcia dotychczasowych numerów telefonicznych 
przyporządkowanych poszczególnym użytkownikom.  

15) sukcesywnych dostaw nowoczesnych, fabrycznie nowych komórkowych aparatów 
telefonicznych będących w ofercie Wykonawcy, za który Zamawiający będzie mógł 
zapłacić cenę jednostkową nie większą niż 1,00 PLN netto + 23 % podatku VAT. 
Zamawiający ustala maksymalny limit na zakup urządzeń do łącznej kwoty netto w 
wysokości 60.000,00 PLN + 23 % podatku VAT (maksymalna kwota za jaką może 
nabyć urządzenia w przypadku gdyby Zamawiający nabywał je u Wykonawcy po 
cenach rynkowych tj. na podstawie cennika sprzedawanych przez Wykonawcę 
urządzeń, bez podpisania z nim umowy i aktywacji karty SIM). Szacunkowa wielkość 
dostaw nie przekroczy ilości 30 sztuk; 

16) udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na dostarczone urządzenia na warunkach 
określonych przez producenta sprzętu. Okres gwarancji powinien wynosić co najmniej 
24 miesięcy i winien być liczony od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego, 

17) comiesięcznego rozliczenie wykonanych usług z okresem rozliczeniowym od 
pierwszego dnia do ostatniego dnia miesiąca (miesiąc kalendarzowy); 

bezpłatnego przesyłania miesięcznych bilingów za przeprowadzone usługi po okresie 
rozliczeniowym (w formie papierowej lub elektronicznej w pdf. lub innym formacie 
umożliwiającym otworzenie zapisów za pośrednictwem ogólnodostępnych  
programów komputerowych). Zamawiający dopuszcza dostarczanie bilingów drogą 
elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail; 

18) rozliczenia wykonanych usług wg. zaoferowanych cen jednostkowych w 
„Formularzu oferty”. W okresie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen netto.  
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota brutto 
stosowanie do zmiany podatku VAT; 

19) świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisza na podstawie 
umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przez Miasto 
Kalisz. 



 
 

 

3.3. Wielkość generowanego ruchu w okresie ostatnich 12 miesięcy przy aktywnych 

144 kartach SIM jest następująca:  

L.p. Rodzaj usługi j.m. ilość 

1 Połączenia głosowe do wszystkich krajowych operatorów stacjonarnych i 

komórkowych 

minuta 139.714 

2 Połączenia SMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych wiadomość 22.080 

3 Połączenia MMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych wiadomość 2.040 

4 Połączenia głosowe w ramach roamingu na terenie UE wraz z krajami 

stowarzyszonymi 

minuta 0 

5 Dostęp do Internetu o miesięcznym limicie transferu danych do 12 GB szt. 48 

6 Zakupione aparaty telefoniczne szt. 9 

 

3.4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Zamówienie obejmuje okres 24 miesięcy tj. od dnia 01.07.2021 do dnia 30.06.2023 

roku z zastrzeżeniem, że łączna wartość usług i dostaw objętych zamówieniem nie 

przekroczy wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09. 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).W przypadku jeżeli 

wartość dostaw i usług z tytułu realizacji zamówienia osiągnie wysokość, o której 

uprzednio mowa przed dniem 30.06.2023r. umowa zawarta na świadczenie usługi 

dostawy pomiędzy Stronami wygasa. 

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

5.1. Przez Wykonawcę rozumie się wyłącznie osobę, która złożyła ofertę. 

5.2. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował 

następującymi kryteriami: najniższa cena oferty brutto. 

5.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

5.4. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania 

Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.          

5.5. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert: 

1)  niezłożonych na formularzu, o którym mowa w pkt 6.1. zapytania ofertowego, 



 
 

 

2) złożonych po terminie składania ofert, o którym mowa w pkt 7 zapytania  ofertowego, 

3)  niespełniających innych warunków, o których mowa w niniejszym zapytaniu 

ofertowym. 

6. Opis sposobu przygotowania ofert. 

6.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na „Formularzu oferty”, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

6.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego 

Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez niego. 

6.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone w języku 

polskim w sposób czytelny i trwały. 

6.4. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy 

(ujawnioną w odpowiednim rejestrze) lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo 

(które w takim przypadku należy dołączyć do oferty). Złożony podpis musi być czytelny 

i umożliwiający identyfikację podpisującego (dopuszczalny podpis z pieczątką 

imienną).  

6.5.  Do oferty należy dołączyć: 

1) wypełniony i podpisany „Formularz oferty” - wzór (wymagany zakres informacji) 

stanowi załącznik do zaproszenia; 

2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy; (do podpisania oferty oraz innych 

dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z 

innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi 

jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonania, których pełnomocnik jest 

upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożono w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem. 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 

4) oświadczenie, że Wykonawca zasięgiem swojej sieci obejmuje co najmniej 90 % 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

6.6.  W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być 

potwierdzona własnoręcznym podpisem i dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, 



 
 

 

przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Poświadczenie za 

zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 

podpisu osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

6.7.  Przewidywana ilość usług w „Formularzu cenowym” jest ilością prognozowaną 

niezbędną do sporządzenia, porównania ofert i w żaden sposób nie zobowiązuje 

Zamawiającego do ich zakupu w podanej tam ilości. 

6.8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi 

Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. 

6.9. Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie z 

wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści. 

7. Termin i miejsce składania ofert. 

7.1. Pisemną ofertę w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, 

opatrzonej napisem: 

Oznaczenie sprawy: WAG.2710.0247.2021 Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta 

Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego 

dostępu do Internetu. (nie otwierać przed terminem otwarcia ofert). 

należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2021 roku do  

godz. 11:00 – wyłącznie w sekretariacie Wydziału Administracyjno – Gospodarczego 

mieszczącego się na II piętrze budynku Ratusza (pokój nr 50), Urzędu Miasta Kalisza, 

Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 

nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z 

wyżej wymienionych informacji. Nie jest dopuszczalne złożenie oferty na inny adres 

zamawiającego. 

7.2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 

7.3. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie 

awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 

7.4. Terminem dostarczenia (złożenia) pisemnej oferty Zamawiającemu jest jej wpływ 

do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert (a nie np. 

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kalisza lub inny sekretariat działający w strukturze 

organizacyjnej Zamawiającego). 

 

 



 
 

 

8. Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2021 roku o godz. 11:15 w pokoju nr 50 

mieszczącym się na II piętrze budynku Ratusza, Urzędu Miasta Kalisza, Główny 

Rynek 20 (Wydział Administracyjno-Gospodarczy) w ten sposób, że zamawiający 

odczyta treść złożonych ofert. 

9. Projekt umowy. 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się. 

10.1.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

podinspektor Marta Sztandera – tel. +48 62 504 85 40, e-mail: 

msztandera@um.kalisz.pl. Godziny pracy:7:30-15:30 

11. Informacje dodatkowe. 

11.1.  W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od 

zawarcia umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania  i oceny. 

11.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia 

niniejszego postępowania na każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego bez podania przyczyn, bez wyboru którejkolwiek ze 

złożonych ofert bądź prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia. 

11.3.  Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak 

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, 

która nie ma zastosowania do niniejszego postępowania . 

11.4. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia 

umowy. 

11.5. Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest 

decyzją ostateczną. 

11.6. Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania 

zamówienia i terminów składania ofert, za wyjątkiem sytuacji, w której zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie. Wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

11.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu 

ofertowym. 
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12. Ochrona danych osobowych w ramach zamówienia bez stosowania 

przepisów ustawy  z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

12.1. Administrator danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będzie działający w imieniu 

zamawiającego – Miasta Kalisza jego organ wykonawczy Prezydent Miasta Kalisza.  

Z administratorem można kontaktować się: 

- listownie kierując korespondencję na adres: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20,                   

- telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub  e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl. 

12.2. Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można 

kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:  

- listownie kierując korespondencję na adres Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,                     

- telefonicznie: +48 62/765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl. 

12.3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych. 

Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z 

obowiązującym "Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta 

Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" (do niniejszego 

postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – 

zastosowania mają przepisy Kodeksu cywilnego). Podstawą prawną ich przetwarzania 

jest wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu zgoda wykonawcy (osoby 

działającej w imieniu wykonawcy) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz wypełnienie 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza 

"Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

Podstawą prawną ich przetwarzania może być również  podjęcie działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy tj. art. 6 

ust. 1 lit. b ) RODO. 
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12.4. Odbiorcy danych osobowych. 

Pozyskane w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dane mogą być udostępnione podmiotom (osobom) uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponieważ co do zasady postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego jest jawne dane mogą być udostępnione 

wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie dostępu do Państwa 

danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione 

ochroną prywatności zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej o ile ich udostępnienie nie wynika z przepisów prawa. Ponadto 

odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o 

zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub 

porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych 

w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym 

odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi 

danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. 

Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich 

okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

12.5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa 

dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego o ile dostęp do nich nie podlega ograniczeniu na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub 

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej. 

12.6. Okres przechowywania danych. 

Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego 

postępowania, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. 5 lat. W przypadku zamówień 

współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany 

jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze 

środków UE. 

12.7. Prawa osób, których dane dotyczą. 

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane dotyczą przysługują 

następujące prawa: 

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

- prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych; 



 
 

 

- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 

zawartej umowy; 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na 

adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

12.8. Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale od ich podania uzależniony jest 

udział w postępowaniu. 
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WAG.2710.0247.2021 

          Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

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

(pieczęć Wykonawcy/ów)        Miasto Kalisz 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w drodze analizy rynku na Świadczenie na 

rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej 

i mobilnego dostępu do Internetu oświadczamy że: 
 

1. Oferujmy wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem i warunkami 

zawartymi z zaproszeniu za cenę brutto ¹ ……………………………… PLN, co jest 

zgodne z „Formularzem Cenowym” stanowiącym załącznik  do oferty. 

 

2. Zobowiązujemy się świadczyć usługi objęte zamówieniem przez okres 24 miesięcy  

z zastrzeżeniem, że łączna wartość dostaw objętych zamówieniem nie przekroczy 

równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm). 
 

3. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, w tym z projektem umowy stanowiącym 

jego załącznik i akceptujemy ich treść, w tym warunki płatności oraz zdobyliśmy wszelkie 

niezbędne informacje do opracowania oferty.  
 

4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO² wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu³. 
 

5. Udzielamy gwarancji na dostarczone aparaty telefoniczne na okres …... miesięcy od daty 

ich otrzymania przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że wszystkie dane zawarte w naszej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne  

w chwili składania oferty. 

7. Jako osobę uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialną za prawidłową 

realizację przedmiotu zamówienia wskazuje/my: 
 

1) ….................................................................................nr tel. ...........................................  

 

      e-mail: …......................................................................... 
 

2) ….................................................................................. nr tel. ......................................... 

 

     e-mail: …........................................................................... 



 
 

 

FORMULARZ OFERTY c.d. 

 

8. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji: 

Nazwa (firma) Wykonawcy : ................................................................................................ 

Adres: ¹ .................................................................................................................................. 

tel. ¹.........................................................., fax. ¹................................................................... 

 

9. W załączeniu przedkładam nw. Załączniki stanowiące integralną część oferty: 

 1) ………………………………………………………………………………………… 

 2) ………………………………………………………………………………………… 

 3) ………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 

 

 

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

/podpis/y, pieczątki osoby/osób 

upoważnionych/ 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe objaśnienia odnośnie wypełnienia „Formularza oferty” 

 

1) Należy podać dane/uzupełnić, 

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), 

3) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia Wykonawca może nie składać. 

 

 



 
 

 

WAG.2710.0247.2021 

 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

UMOWA - PROJEKT 

 

zawarta w dniu ........ 2021r. pomiędzy Miastem Kalisz, Główny Rynek 20,  

62-800 Kalisz, NIP 618-001-59-33,  reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

z siedzibą w …………………. przy ulicy ……………………………….., NIP …………….., 

reprezentowanym przez: 

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

zwana/ym dalej Wykonawcą 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest „Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza  

usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do 

Internetu”. 

2. Przedmiot umowy w szczególności obejmuje: 

1) świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie 

telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu (Wykaz numerów telefonów 

komórkowych objętych usługą określa załącznik nr 1 do umowy); 

2) brak miesięcznej opłaty abonamentowej dla wszystkich objętych umową kart SIM z 

połączeniami głosowymi; 

3) realizacje połączeń do sieci własnej i wszystkich operatorów krajowych za jednakową 

stawkę za minutę – naliczanie odbywać się będzie sekundowo, począwszy od pierwszej 

sekundy połączenia po cenie jednostkowej: …... PLN netto /1 minutę + podatek VAT; 

4) realizacje połączeń na numery stacjonarne, wszystkich operatorów krajowych za 

jednakową stawkę za 1 minutę – naliczanie odbywać się będzie sekundowo, począwszy 

od pierwszej sekundy połączenia po cenie jednostkowej: ……. PLN netto /1 minutę + 

podatek VAT; 

5) realizacje połączeń SMS do sieci własnej i wszystkich operatorów krajowych za 

jednakową stawkę za połączenie – naliczanie odbywać się będzie po cenie 

jednostkowej: …….. PLN netto /1 połączenie + podatek VAT, przy czym wskazana 

cena nie dotyczy SMS wysyłanych na numery stacjonarne; 

6) realizacje połączeń MMS do sieci własnej i wszystkich operatorów krajowych za 

jednakową stawkę za połączenie – naliczanie odbywać się będzie po cenie 

jednostkowej: …….. PLN netto /1 połączenie + podatek VAT; 

7) realizacje połączeń w ramach roamingu na terenie UE, wraz z krajami stowarzyszonymi 

oraz pozostałych krajów europejskich za jednakową stawkę za 1 minutę do sieci 

wszystkich operatorów zagranicznych – naliczanie odbywać się będzie: za pierwsze 

rozpoczęte 30 sekund – 50 % stawki minutowej, a następnie za każdą sekundę w 

wysokości 1/60 stawki minutowej. Za powyższe połączenia Wykonawca będzie 



 
 

 

naliczał opłatę po cenie jednostkowej: …... PLN netto /1 minutę + podatek VAT, 

natomiast połączenia realizowane w pozostałych krajach naliczane będą przez 

Wykonawcę na powyższych zasadach zgodnie ze stawkami nie wyższymi niż zawarte 

w jego powszechnie obowiązujących cennikach; 

8) świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu,  na wskazanych przez 

Zamawiającego numerach telefonicznych. Strony przyjmują maksymalną wartość 

miesięcznej opłaty abonamentowej za dostęp do Internetu o miesięcznym limicie 

transferu danych 5 GB w kwocie: ….. PLN netto + podatek VAT dla każdej karty SIM 

objętej usługą. Wykorzystanie limitu transferu wiązać się będzie z zmniejszeniem 

prędkości transferu danych; 

9) świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu,  na wskazanych przez 

Zamawiającego numerach telefonicznych. Strony przyjmują maksymalną wartość 

miesięcznej opłaty abonamentowej za dostęp do Internetu o miesięcznym limicie 

transferu danych 12 GB w kwocie: ….. PLN netto + podatek VAT dla każdej karty SIM 

objętej usługą. Wykorzystanie limitu transferu wiązać się będzie z zmniejszeniem 

prędkości transferu danych;  

10) świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu,  na wskazanych przez 

Zamawiającego numerach telefonicznych. Strony przyjmują maksymalną wartość 

miesięcznej opłaty abonamentowej za dostęp do Internetu o miesięcznym limicie 

transferu danych 25 GB w kwocie: ….. PLN netto + podatek VAT dla każdej karty SIM 

objętej usługą. Wykorzystanie limitu transferu wiązać się będzie z zmniejszeniem 

prędkości transferu danych; 

11) świadczenie usługi mobilnego dostępu do Internetu bez połączeń głosowych,  na 

wskazanych przez Zamawiającego numerach telefonicznych. Strony przyjmują 

maksymalną wartość miesięcznej opłaty abonamentowej za dostęp do Internetu bez 

limitu w kwocie: ….. PLN netto + podatek VAT dla każdej karty SIM - internetowej 

objętej usługą; 

12) sukcesywne dostawy nowoczesnych, fabrycznie nowych komórkowych aparatów 

telefonicznych będących w ofercie Wykonawcy, za który Zamawiający będzie mógł 

zapłacić cenę jednostkową 1 PLN netto + 23 % podatku VAT. Na zakup tych urządzeń 

ustala się maksymalną kwotę w wysokości 60.000 PLN + 23 % podatku VAT (budżet 

wartości telefonów w trakcie trwania umowy) wyliczonej po cenach rynkowych 

urządzeń, obowiązująca przez cały okres trwania umowy. Przez sukcesywne dostawy 

Strony rozumieją dostawy realizowane na podstawie zamówień składanych w 

zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający 

wybierać będzie spośród telefonicznych aparatów komórkowych dowolnych typów 

będących aktualnie w ofercie i na stanie Wykonawcy w chwili składania zamówienia 

zgodnie z cennikiem telefonów komórkowych. Wykonawca  zobowiązany jest do 

aktualizacji informacji dotyczącej posiadanych w ofercie telefonów nie rzadziej niż co 

3 miesiące i przesyłanie ich na piśmie Zamawiającemu; 

13)  Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy zamówionego komórkowego aparatu 

telefonicznego będącego w ofercie Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

kalendarzowych od dnia złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego. 

Zamawiający zobowiązany będzie złożyć pisemne zamówienie na wskazany przez 

Wykonawcę adres e-mail nie później niż do godziny 14:00; 



 
 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia aparatów telefonicznych bez blokady 

autoryzacji sieci (SIM LOCK). 

4. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z zamówieniami uzupełniającymi w zakresie 

dodatkowych kart SIM (do 10 % ogólnej liczby numerów objętych umową) wraz  

z nowymi numerami oraz mobilnego dostępu do Internetu.  

§ 2 

1. Wykonawca  gwarantuje  bezpłatne  przejęcie  dotychczasowych  numerów  telefonicznych 

przyporządkowanych poszczególnym użytkownikom (wykaz numerów telefonów objętych 

usługą stanowi załącznik nr 1 do umowy). Przejęcie świadczeń odbędzie się zgodnie z §10 

rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie warunków 

korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 2018, 

poz. 2324). 

2. Wykonawca nie pobierze opłaty aktywacyjnej za uruchomienie kart SIM oraz kart 

internetowych dla przejętych i nowych numerów telefonicznych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego rozliczania wykonanej usługi w formie 

globalnej dla wszystkich użytkowanych przez Urząd Miasta Kalisza numerów. 

4. Koszt dostawy oraz ryzyko transportu aparatów telefonicznych ponosić będzie Wykonawca. 

Dostawa aparatów telefonicznych wraz z kartami SIM powinna nastąpić  

w terminie uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gwarancję producenta na dostarczone aparaty 

telefoniczne na warunkach określonych przez producenta sprzętu. Okres gwarancji wynosi 

24 miesiące i jest liczony od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego. Niniejszy zapis 

należy rozumieć jako gwarancję jakości w świetle przepisów regulowanych przez Kodeks 

cywilny. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę serwisową telefonów 

komórkowych Zamawiającego w okresie gwarancji na poniższych zasadach: 

1) po telefonicznym powiadomieniu o awarii lub uszkodzeniu sprzętu Wykonawca  

w terminie do 4 dni roboczych odbierze uszkodzone urządzenie z siedziby 

Zamawiającego celem oddania go do serwisu producenta, 

2) ocena stanu technicznego sprzętu oraz jego naprawa w okresie i na zasadach udzielonej 

gwarancji będzie dokonywana przez Wykonawcę i jej wykonanie nie będzie obciążać 

Zamawiającego, 

3) zwrot naprawionego sprzętu nastąpi nie później niż 30 dni od dnia jego odbioru  

z siedziby Zamawiającego, 

4) w przypadku stwierdzenia, że dana naprawa nie podlega gwarancji, w terminie 7 dni od 

dnia odbioru uszkodzonego sprzętu z siedziby Zamawiającego Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego w formie elektronicznej (e-mail) lub za pomocą faksu o stwierdzonych 

usterkach, przewidywanych kosztach naprawy lub braku możliwości skutecznej 

naprawy. Decyzja w sprawie odpłatnej naprawy należy do Zamawiającego. 

6. Wykonawca zapewnieni całodobową pomoc techniczną związaną ze świadczonymi dla 

Zamawiającego usługami telekomunikacyjnymi obejmującą eliminowanie usterek, 

usuwanie awarii, blokowanie i odblokowywanie kart SIM itp. 

7. W przypadku zaistnienia awarii, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę pod wskazany 

numer telefoniczny lub adres e-mail, który powinien być czynny w dni robocze od godz. 

8:00 do 18:00. Wykonawca podejmie niezwłocznie działania mające na celu usunięcie 



 
 

 

awarii w terminie nie dłuższym niż, w przypadku dni roboczych, w ciągu 24 godz., a  w 

przypadku dni ustawowo wolnych od pracy usunięta będzie do końca dnia roboczego 

następującego po dniu ustawowo wolnym. W wypadku gdyby awaria z obiektywnych 

powodów technicznych nie zależnych od Wykonawcy nie mogła być naprawiona w 

powyższym czasie, Wykonawca powiadomi pisemnie lub drogą elektroniczną o tym fakcie 

Zamawiającego, wskazując przyczynę awarii i przewidywany czas jej usunięcia. 

 

 

§ 3 

1. Rozliczanie wykonanych usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej 

będzie odbywać się na zasadach i według cen jednostkowych określonych w §1 ust. 2 pkt 3-

12 co jest zgodne z ofertą Wykonawcy. 

2. Rozliczanie zamówień uzupełniających odbywać się będzie na zasadach i według cen 

jednostkowych określonych w §1 ust. 2 pkt 3-12. 

3. Usługi telekomunikacyjne nie objęte Ofertą Wykonawcy z dnia ……………. rozliczane 

będą zgodnie z Cennikiem usług telekomunikacyjnych Wykonawcy, stanowiącym załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy. 

4. W okresie trwania niniejszej umowy nie przewiduje się zmian cen netto za wyjątkiem 

przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji zmianie ulegnie kwota 

brutto stosownie do zmiany podatku VAT. 

5. Należności wynikające z faktur VAT regulowane będą przez Urząd Miasta Kalisza. 

6. Należność za świadczone usługi telekomunikacyjne będzie płatna przelewem na wskazany 

przez Wykonawcę na fakturze VAT rachunek bankowy w terminie 21 dni licząc od daty 

doręczenia faktury. 

7. Strony ustalają, że należność za dostarczony sprzęt będzie płatna przelewem na rachunek 

Wykonawcy, w ciągu 21 dni licząc od daty doręczenia faktury. 

8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Wykonawca udostępni Zamawiającemu aplikację za pośrednictwem, której Zamawiający 

będzie miał dostęp do szczegółowych wykazów zrealizowanych na jego rzecz połączeń dla 

każdego numeru telefonicznego w formie bilingu, za dany okres rozliczeniowy. Forma 

elektroniczna bilingu musi umożliwiać jego odczyt i edycję w powszechnie dostępnych 

programach komputerowych np. Microsoft Excel, LibreOffice Calc itp. Biling musi 

zawierać przynajmniej następujące dane: data i godzina połączenia, czas trwania połączenia, 

numer docelowy (na który zostało wykonane połączenie) oraz umożliwiać identyfikację 

operatora numeru docelowego połączeń do sieci komórkowych, sieci stacjonarnych lub w 

ramach roamingu. 

10.  Wierzytelność Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy nie może bez zgody 

Zamawiającego być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich. 

 

§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron, 

przy czym wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w terminie określonym w ust. 2. 



 
 

 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia 01.07.2021 do dnia 30.06.2023 roku, z 

zastrzeżeniem że część kart SIM (wskazanych przez Zamawiającego) umowa będzie 

obejmowała od 01.08.2021 roku.  

3. Operator dokona przeniesienia i aktywacji numerów przydzielonych przez dotychczasowego 

operatora zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018r. w 

sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. 

Nr 2018, poz. 2324), ustawą z dnia  16 lipca 2004r.  Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 

2021 poz. 576) oraz zgodnie z procedurami i regulaminami Operatora powstałymi na 

podstawie powyższych przepisów. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o fakcie realizowania przez Wykonawcę umowy w sposób niezgodny z postanowieniami 

niniejszej umowy, zaproszeniem do złożenia oferty lub normami i warunkami określonymi 

prawem. 

5. Niezależnie od treści wcześniejszych i następujących postanowień umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy: 

1) gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości albo zostanie wszczęte 

postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy, 

2)  gdy nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął wykonania usługi, bądź nie kontynuuje wykonania usługi, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych faktach. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 5 

1. Do kontaktów z Wykonawcą w trakcie trwania umowy oraz odbioru przedmiotu umowy 

Zamawiający wyznacza następujące osoby: 

      Katarzyna Olejniczak, tel. 62 765 43 69, e-mail: kolejniczak@um.kalisz.pl 

      Rafał Zakrzewski, tel. 62 765 43 65, e-mail: rzakrzewski@um.kalisz.pl 

2. Do bieżących kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca wyznacza stałego przedstawiciela 

(opiekuna): 

 ……………………..., tel. …………………..., e-mail: ……………………….. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie powoduje zmiany 

umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie  

o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub osób powołanych do realizacji przedmiotu 

umowy. 

 

§ 6 

1. Wszelka korespondencja będzie wysyłana na następujące adresy: 

1) Wykonawca: ………………………………………………………………….., 

2) Zamawiający: Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 



 
 

 

2. Zmiana adresów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie powoduje zmiany 

umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie  

o dokonaniu zmiany i wskazaniu nowego adresu do korespondencji. 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Potrzeba wprowadzenia zmian może wynikać z zaistnienia okoliczności: 

1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian 

stawki podatku VAT), 

2) dokonania zamówienia uzupełniającego, 

3) z innych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania 

niniejszej umowy. 

 § 8 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w świadczeniu usług objętych 

niniejszą umową, karę umowną w wysokości 50,00 PLN brutto za każdą przejmowaną do 

swojej sieci, a nie uruchomioną na czas aktywację. W przypadku przeniesienia numeracji 

telefonicznej komórkowej do nowego operatora, za nieterminowe uruchomienia danej 

aktywacji rozumie się przerwę w świadczeniu usług na przenoszonym numerze dłuższą niż 

to wynika z rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie 

warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. 2018, 

poz. 2324); 

2) w przypadku przerwy w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej z winy Wykonawcy 

powyżej 6 godzin Zamawiający ma prawo naliczyć karę za każdą godzinę przerwy  

w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto liczonego według 

ostatniego okresu rozliczeniowego łącznie za wszystkie numery. Zamawiający może 

odstąpić od naliczania kary w przypadku zaistnienie okoliczności, o których mowa w § 2 

ust. 7 zdanie drugie; 

3) w przypadku przekroczenia terminu dostawy zamówionego komórkowego aparatu 

telefonicznego Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 10% wartości ceny 

zamówionego komórkowego aparatu telefonicznego według cennika komórkowych 

aparatów telefonicznych Wykonawcy bez aktywacji karty SIM za każdy dzień opóźnienia 

dostawy określonej w § 1 ust. 2 pkt. 13. 

3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej Zamawiającemu 

przysługuje także odszkodowanie zgodnie z Działem III, rozdziałem 3 ustawy Prawo 

telekomunikacyjne. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z zastrzeżeniem, 

że łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej 

wartości umowy. 

5. Naliczanie kar nastąpi po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postępowania 

reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach 



 
 

 

określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. 

w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014r. poz. 284). 

6. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie przekroczy 10% 

wartości łącznego wynagrodzenia brutto. W przypadku, gdy suma naliczonych kar 

umownych osiągnie 10 % wartości złożonej przez Wykonawcę oferty, Zamawiający jest 

uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne, 

przepisy Kodeksu cywilnego, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 

Wykonawcy, który będzie miał zastosowanie do świadczenia usług przez Wykonawcę, w 

zakresie niesprzecznym z umową oraz inne powszechnie obowiązujące akty prawne. 

 

§ 10 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie 

rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

Zamawiający                                                                                                    Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

...................................                                                          Kalisz, dnia ………2021r. 

    (pieczęć Wykonawcy) 

Miasto Kalisz 

FORMULARZ CENOWY 

L.p. Rodzaj usługi j. m. Przewidywana 

miesięczna 

ilość  

Cena 

jednostkowa w 

PLN netto 

 za j. m. 

Łączna 

miesięczna 

wartość 

(kol.4 x kol.5) 

Przewidywany 

okres 

obowiązywania 

umowy 

Łączna cena  

w PLN netto 

 (kol.6 x kol. 

7) 

Łączna wartość 

 w PLN brutto  

(kol 8 + 23% 

VAT) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Połączenia głosowe do wszystkich krajowych 

operatorów stacjonarnych i komórkowych 

minuta 13.000   24   

2 Połączenia SMS do wszystkich krajowych 

operatorów komórkowych 

wiadomość 2.050   24   

3 Połączenia MMS do wszystkich krajowych 

operatorów komórkowych 

wiadomość 200   24   

4 Połączenia głosowe w ramach roamingu na 

terenie UE wraz z krajami stowarzyszonymi 

minuta 40   24   

5 Miesięczna opłata za dostęp do Internetu o 

miesięcznym limicie transferu danych - 12 GB 

szt. 75   24   

6 Miesięczna opłata za dostęp do Internetu o 

miesięcznym limicie transferu danych – 25 GB 

szt. 35   24   

7 Miesięczna opłata za dostęp do Internetu o 

miesięcznym limicie transferu danych – 5 GB 

szt. 100   24   



 
 

 

8 Miesięczna opłata za dostęp do Internetu bez 

limitu transferu danych – karty SIM - 

internetowe 

szt. 20   24   

9 Sprzedaż komórkowego aparatu telefonicznego szt. 30  ----   

Łączna wartość oferty w PLN brutto (kol. 9 poz. 1-9) 

słownie: …................................................................................................................................................................................................................ 

 

                 

 

 
                                                                                                                   …………………………………………                          

                                         (podpisy, pieczątki osoby/osób upoważnionych) 
 

 


