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1. Zamawiający
Zamawiającym są:
1. Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie,
2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie,
3. PKP Cargo S.A. z siedzibą w Warszawie która w przedmiotowym postępowaniu na
podstawie udzielonych pełnomocnictw reprezentuje następujących Zamawiających:
a)

PKP CARGO Centrum
w Małaszewiczach,

Logistyczne

Małaszewicze

Sp.

z

o.o.

z

siedzibą

b) PKP CARGO Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
c) PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
d) Cargosped Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
4. PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie,
5. PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,
6. TK Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
w imieniu i na rzecz których działa (na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – t. jedn. z 2013 roku, poz. 907 ze zm., zwanej
dalej „Pzp”, oraz udzielonych pełnomocnictw): PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Hoża 63/67, kod pocztowy 00-681, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Nr KRS:
0000322634, kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł, kapitał wpłacony w całości.
Szczegółowe oznaczenie i wykaz Zamawiających zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Informacje ogólne
2.1. Postępowanie prowadzone jest przy zastosowaniu przepisów o przetargu nieograniczonym na
podstawie Pzp.
2.2. Umowy zostaną zawarte przez poszczególnych Zamawiających. Płatnikami i odbiorcami
dostaw będą podmioty określone w Załączniku nr 7 do SIWZ. Umowy w sprawie zamówienia
zostaną zawarte na okres 24 miesięcy od dnia ich zawarcia lub do osiągnięcia górnej granicy
zobowiązania poszczególnego Zamawiającego.
2.3. Wykonawca może złożyć ofertę na realizację jednego lub większej liczby zadań.
2.4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty dotyczącej tego samego
zadania, wszystkie jego oferty dotyczące tego zadania zostaną odrzucone.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Kod CPV:

32250000–0

3.1. Całość przedmiotu zamówienia podzielona jest na osiem zadań:
Zadanie nr 1 – Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska robotnicze,
Zadanie nr 2 – Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska biurowe
telefony z konwencjonalną klawiaturą,
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Zadanie nr 3 – Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska biurowe
telefony umożliwiające odczyt i edycję dokumentów,
Zadanie nr 4 – Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Kadra technicznoadministracyjna,
Zadanie nr 5 – Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Kadra technicznoadministracyjna, telefony obsługujące dwie karty SIM,
Zadanie nr 6 – Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska Kierownicze,
Zadanie nr 7 – Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska Kierownicze –
aparaty z systemem Windows,
Zadanie nr 8 – Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Telefony komórkowe –
stacjonarne.
W zakresie zadań 1-7 aparaty telefoniczne mają być dostarczane łącznie z baterią spełniającą
wymagania określone w odpowiednim Załączniku nr 4.1÷4.7 do SIWZ.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z prawem opcji dla danego zadania stanowi
odpowiedni Załącznik nr 4.1÷4.8 oraz 6 do SIWZ.
3.3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do wyboru Zamawiającemu przynajmniej
3 modeli aparatów telefonicznych GSM od co najmniej 2 producentów dla każdego zadania,
z zastrzeżeniem pkt 3.4 SIWZ.
3.4. Dla zadania nr 8 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do wyboru Zamawiającemu
przynajmniej 2 modeli aparatów telefonicznych GSM od co najmniej 1 producenta.
3.5. Zamawiający ma prawo wybrać dowolny, zaproponowany przez Wykonawcę zgodnie z pkt 3.3
i 3.4 SIWZ, model lub modele aparatów telefonicznych GSM do realizacji dostaw dla
poszczególnych grup aparatów telefonicznych GSM.
3.6. W trakcie obowiązywania Umowy, Zamawiający (z wyłączeniem PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.) są uprawnieni do korzystania z prawa opcji, którego przedmiot został opisany
w Załączniku nr 4.1÷4.8 oraz 6 do SIWZ.
Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, to będzie je realizował zgodnie z zasadami
określonymi w § 5 Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
Dostarczane aparaty telefoniczne GSM powinny posiadać oznakowanie CE zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla sprzętu elektronicznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) oraz spełniać wymagania
wskazane w SIWZ, w tym określone w § 2 ust. 5 Umowy.
3.7. Okres gwarancji wynosi co najmniej:
a) 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - dla oferowanych
aparatów telefonicznych GSM,
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b) 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – dla baterii.
3.8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zaoferowanych aparatów telefonicznych GSM.
Szczegółowy proces określający zasady zmiany aparatów telefonicznych GSM określa wzór
umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Informacja o zamówieniach uzupełniających oraz ofertach wariantowych
4.1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
4.2. Zamawiający nie przewiduje składania przez Wykonawców ofert wariantowych.
5. Termin i miejsce wykonania zamówienia
5.1. Aparaty telefoniczne GSM będą dostarczane do miejsc wskazanych w Załączniku nr 7 do
SIWZ.
5.2. Aparaty telefoniczne GSM będą dostarczane na podstawie zamówień zgłaszanych, drogą
elektroniczną, przez Zamawiających. Minimalna ilość zgłaszanych aparatów telefonicznych
GSM wynosi jednorazowo dla danego miejsca dostawy 5 sztuk (jednak nie więcej niż ilość
wynikająca z umowy), maksymalna ilość zgłaszanych aparatów telefonicznych GSM dla
danego Zamawiającego wynosi 300 sztuk tygodniowo.
5.3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia dla każdego zadania w terminie:
a) do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia – przy zgłoszeniu zapotrzebowania
w ilości nie większej niż 20 szt.
b) ustalonym przez Strony, jednak nie dłuższym niż 20 dni roboczych od dnia otrzymania
zamówienia - przy zgłoszeniu zapotrzebowania w ilości większej niż 20 szt.
6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
6.1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami
w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną.
6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
6.3. Wykonawcy mają prawo do zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
zgodnie z postanowieniami art. 38 ust.1 Pzp.
6.4. Treść zapytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający będzie
zamieszczał na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl.
6.5. Ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:
Bartosz Wrzesień – tel. (22) 474 19 19, e-mail: b.wrzesien@pkpenergetyka.pl oraz
Rafał Wilczyński – tel. (22) 474 19 19, e-mail: r.wilczynski@pkpenergetyka.pl
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7. Wadium
7.1. Wykonawca winien wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
a) 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) – dla zadania nr 1,
b) 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) – dla zadania nr 2,
c) 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych) – dla zadania nr 3,
d) 53 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) – dla zadania nr 4,
e) 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) – dla zadania nr 5,
f)

22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) – dla zadania nr 6,

g) 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) – dla zadania nr 7,
h) 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) – dla zadania nr 8.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca zobowiązany jest
złożyć wadium w wysokości równej sumie wadiów wymaganych dla zadań, na które składana
jest oferta.
7.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp.
7.3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej powinno być dokonane jako przelew gotówkowy
w PLN na konto PKP Energetyka S.A. (nr konta – ING Departament Obsługi Rozliczeń,
r-k 32 1050 0099 6717 7777 7777 7777). W tytule przelewu należy umieścić informację
„wadium – dostawy aparatów telefonicznych GSM dla podmiotów Grupy Zakupowej PKP na
zadanie nr …..”.
7.4. Zwrotu wadium Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 Pzp.
7.5. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
7.6. Wykonawca winien podać w materiałach ofertowych dane niezbędne do dokonania zwrotu
wadium.
7.7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym
wskazanym w pkt 7.3 SIWZ. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie
przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
7.8. Dowód wniesienia wadium w postaci innej niż forma pieniężna należy złożyć w sposób
umożliwiający jego późniejszy zwrot bez zdekompletowania oferty.
8. Termin związania ofertą
8.1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 60 dni od upływu terminu
składania ofert, z zastrzeżeniem art. 182 ust. 6 Pzp.
8.2. Termin związania ofertą może zostać przedłużony na zasadach określonych w art. 85 ust. 2
i 4 Pzp.
9. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie
9.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
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1) posiadają wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia, tj.:
wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali dostawy
aparatów telefonicznych GSM o łącznej ilości wynoszącej co najmniej:
Ilość dostaw w sztukach

DLA ZADANIA

1

6 000

2

3 000

3

4 000

4

1 700

5

100

6

600

7

600

8

200

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
a) uzyskali w ostatnich dwóch latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie, przychód netto ze sprzedaży i zrównany z nimi o łącznej
wartości co najmniej:
Wartość przychodów w zł

DLA ZADANIA

1

1 000 000,00

2

400 000,00

3

1 000 000,00

4

1 600 000,00

5

40 000,00

6

600 000,00

7

300 000,00

8

60 000,00

b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:
Wartość posiadanych środków w zł

DLA ZADANIA

1

500 000,00

2

200 000,00

3

500 000,00

4

800 000,00

5

20 000,00

6

300 000,00

7

150 000,00

8

30 000,00

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych
przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
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9.2. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o więcej niż jedno zadanie, wymagania
o których mowa w pkt 9.1 ppkt 1 oraz 9.1 ppkt 2 lit a i b, należy wykazać dla zadania
o najwyższej wymaganej wartości, spośród zadań, o które Wykonawca się ubiega.
10. Opis sposobu przygotowania ofert
10.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
10.2. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy, którego wzór przedstawiony jest w Załączniku
nr 2 do SIWZ wraz z następującymi dokumentami:
1) Załącznik do formularza ofertowego – dane aparatów,
2) oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi zdolność Wykonawcy do uczestnictwa
w postępowaniu, zgodnie z pkt 11 SIWZ,
3) listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2
pkt 5 Pzp albo informacja o tym, że nie należy on do grupy kapitałowej,
4) pełnomocnictwami dla osób reprezentujących Wykonawcę w postępowaniu, wystawionego
zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (w przypadku kiedy został ustanowiony
pełnomocnik).
10.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
10.4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Do tak sporządzonej
oferty należy dołączyć jej kopię w formie elektronicznej, na płycie CD lub innym przenośnym
nośniku, na przykład przenośnym urządzeniu zawierającym pamięć nieulotną typu Flash
EEPROM, zaprojektowanym do współpracy z komputerem przez port USB – pamięć USB.
Dokumenty (część papierowa jak i elektroniczna) muszą być odpowiedniej jakości, kserokopie
i skany o rozdzielczości – minimum 200 dpi, czarnobiałe lub kolorowe (umożliwiające
bezproblemowe odczytanie treści zawartej w dokumencie). Skany dokumentów należy
zapisać do pilików elektronicznych w formacie PDF. Objętość jednego pliku elektronicznego
(*.PDF), nie może być większa niż 7Mb.
10.5. Dokumenty, o których mowa w punkcie 10.2. SIWZ powinny być trwale złączone. Strony
dokumentów

powinny

być

ponumerowane.

Dokumenty

powinny

być

sporządzone

z zastosowaniem medium niezmywalnego (np. tuszu, atramentu itp.).
10.6. Dokumenty określone w punkcie 10.2. SIWZ należy przedstawić w formie oryginałów albo
kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność
z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wyjątek stanowią
oświadczenia o których mowa w pkt. 11.1 SIWZ, które należy złożyć wyłącznie w oryginale
oraz pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę w postępowaniu, wystawione
zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (w przypadku, kiedy został ustanowiony
pełnomocnik), które należy złożyć wyłącznie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
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10.7. 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 Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub te podmioty.
10.8. Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. wraz
z imienną pieczątką osoby podpisującej).
10.9. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
10.10. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U.
z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż
w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą:
„NIE UDOSTĘPNIAĆ – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część
niezłączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec, jako tajemnicy
przedsiębiorstwa, dokumentów zawierających informacje, które stanowić będą podstawę do
dokonywania oceny oferty, zgodnie z art. 86 ust 4 Pzp.
10.11. Oferty winny być składane w 1 egzemplarzu, w zabezpieczonych przed otwarciem
nieprzejrzystych kopertach (opakowaniach).
10.12. Na opakowaniu należy umieścić:
nazwę i adres Zamawiającego: PKP Energetyka S.A., Biuro Zakupów i Logistyki,
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, pokój nr 327 oraz napis: „Dostawy aparatów
telefonicznych GSM dla podmiotów Grupy Zakupowej PKP”.
11. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające zdolność Wykonawcy do uczestnictwa
w postępowaniu
11.1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia:
1) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 SIWZ,
2) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust.1 Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają wspólnie dla
wszystkich Wykonawców oświadczenie w zakresie określonym w ppkt 1 oraz każdy
z nich oddzielnie składa oświadczenie w zakresie określonym w ppkt 2.
11.2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
SIWZ nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14
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ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
2) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków oraz 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 wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) części sprawozdania finansowego (np. rachunku zysków i strat), a w przypadku
Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za ostatnie dwa lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Dokumenty muszą wykazywać przychody ze sprzedaży netto i zrównane z nimi
w łącznej wysokości nie mniejszej niż określona w pkt 9.1 ppkt 2 lit. a,
6) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawionej nie
wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
w wysokości nie mniejszej niż określona w pkt 9.1 ppkt 2 lit. b,
7) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw aparatów telefonicznych GSM, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, o łącznej ilości nie mniejszej niż określona w pkt 9.1 ppkt 1,
wraz z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.
8) dowodów potwierdzających, że przedstawione w wykazie (o którym mowa w ppkt 7),
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. zgodnie z treścią § 1 ust. 2
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” poświadczeń, oświadczeń Wykonawcy lub dokumentów
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potwierdzających, że wszelkie prace związane z realizacją działań wykonano należycie;
dowody te należy składać zgodnie z wymogami przepisów ww. rozporządzenia.
9) kartę katalogową producenta, dla każdego z oferowanych aparatów telefonicznych
GSM,

zawierającą zbiór

parametrów technicznych

-

specyfikację techniczną

potwierdzającą w szczególności wymagane parametry wynikające z Załącznika nr 4
właściwego dla danego zadania.
11.3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie
złożyć oświadczenia i dokumenty określone w pkt 11.2 ppkt 1 ÷ 4 SIWZ. Wykonawcy
występujący wspólnie składają łącznie oświadczenia i dokumenty w zakresie określonym
w pkt 11.2 ppkt 5 ÷ 9 SIWZ.
11.4. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5÷8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium

Rzeczypospolitej

zaświadczenie

właściwego

Polskiej,

Wykonawca

organu

sądowego

składa
albo

w odniesieniu

do

administracyjnego

nich

miejsca

zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 5-8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
11.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów:
a)

o których mowa w pkt 11.2 ppkt 1, 3 i 4 SIWZ składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,



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,


b)

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

o którym mowa w pkt 11.2 ppkt 2 SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
osoby której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp.

11.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 11.5 lit. a, tiret 1 i 3 oraz pkt 11.5 lit. b SIWZ powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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11.7. Dokument, o którym mowa w pkt 11.5 lit. a, tiret 2 SIWZ, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11.8. 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 11.5,
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.
11.9. W zakresie terminu, w którym powinny być wystawione dokumenty, o których mowa
w pkt 11.8 SIWZ stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 11.6 i 11.7.
11.10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp,
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 , z którego wynikać będzie:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
11.11. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp,
Zamawiający żąda złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 11.2 ppkt 5 i 6, które
dotyczyć będą podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoich zasobów.
11.12. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od takiego
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 Pzp,
b) wymienionych w pkt 11.2 ppkt 1 ÷ 4 oraz w pkt 11.4 SIWZ.
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12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Oferty należy składać na adres: PKP Energetyka S.A., Biuro Zakupów i Logistyki,
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, pokój nr 327, nie później niż do godz. 1030 dnia
28 sierpnia 2014 r.
12.2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich
dostarczenia w terminie i stanie nienaruszonym na wskazany w pkt 12.1 SIWZ adres.
12.3. W każdym momencie, przed upływem terminu podanego w pkt 12.1. SIWZ, Wykonawca
może złożyć ofertę zamienną lub wycofać ofertę bez utraty wadium. Powiadomienie
o zmianie lub wycofaniu oferty powinno zawierać numer oferty (ustalony przez
Zamawiającego w chwili dostarczenia oferty). Zmieniona oferta winna spełniać wymagania
SIWZ.
12.4. Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, dokona otwarcia ofert w dniu
28 sierpnia 2014 r., o godz. 1100 w Warszawie, ul. Hoża 63/67, pok. 432.
12.5. Otwarcie ofert jest jawne.
12.6. Po otwarciu ofert podane zostaną do wiadomości obecnych: nazwa (firma) oraz adres
(siedziba) Wykonawców składających oferty wraz z informacją o cenie i okresie gwarancji
dla oferowanych aparatów telefonicznych GSM.
13. Sposób obliczania ceny
13.1. Zamawiający dokona oceny wartości brutto zaoferowanych przez każdego z Wykonawców,
którzy złożą ofertę zgodnie z wzorem formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 2
do SIWZ. Oceny tej Zamawiający dokona dla każdego z zadań odrębnie.
13.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty transportu do miejsc dostaw oraz
rozładunku.
13.3. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym muszą być liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
14. Waluta rozliczenia zobowiązań finansowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
Zamawiający zastrzega, iż wszelkie rozliczenia związane z niniejszym postępowaniem będą
dokonywane w PLN.
15. Kryteria oceny ofert
15.1. Oceny ofert dokonywać będzie komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
15.2. Kryterium oceny ofert dla każdego zadania jest wysokość oferowanej ceny brutto –
współczynnik wagowy oceny – 100%.
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100 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty otrzymają punkty według proporcji:
100 pkt x (najniższa zaoferowana łączna cena brutto / zaoferowana łączna cena brutto
ocenianego Wykonawcy).
15.3. Najkorzystniejszą ofertą dla danego zadania będzie oferta, która zdobędzie największą
ilość punktów według powyższego kryterium.
16. Ogłoszenie wyników postępowania, zawieranie umów
16.1. Ogłoszenie o wyniku postępowania będzie zamieszczone na stronie internetowej
www.pkpenergetyka.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
16.2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana drogą elektroniczną lub
pocztą do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
16.3. Każdy

z

Zamawiających

indywidualnie

zawrze

umowy

we

własnym

imieniu,

z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
17.1. Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % maksymalnej wartości
nominalnej zobowiązania danego Zamawiającego, wynikającego z umowy.
17.2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy nie później niż w dniu podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że przed podpisaniem
umowy zabezpieczenie powinno być już skutecznie wniesione.
17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku
z form określonych w art. 148 ust.1 Pzp.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może zaproponować zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
17.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
poszczególnych

Zamawiających.

W

tytule

przelewu

należy

umieścić

informację

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr …………… – Dostawy aparatów
telefonicznych GSM dla podmiotów Grupy Zakupowej PKP dla zadania/zadań nr …”.
17.5. Zabezpieczenie wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy
złożyć w oryginale w miejscach wskazanych przez poszczególnych Zamawiających.
17.6. Treść zabezpieczenia wnoszona w formie innej niż pieniężna musi zostać uprzednio
uzgodniona

(zaakceptowana)

przez

odpowiedniego

Zamawiającego,

dla

którego

zabezpieczenie jest wnoszone. Zabezpieczenie to musi być nieodwołalne, bezwarunkowe,
płatne na pierwsze wezwanie bez obowiązku składania przez Zamawiających jakichkolwiek
dowodów uzasadniających żądanie realizacji części lub całości zabezpieczenia, bez
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konieczności poświadczania podpisu beneficjenta. Wzór gwarancji stanowi załącznik nr 9
do SIWZ.
17.7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:


70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonane,



30 % w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady dla ostatniej dostawy
realizowanej w ramach umowy.

17.8. Jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zastosowano kary umowne potrącane
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwrotowi podlega kwota pomniejszona
o sumę naliczonych, a nie opłaconych przez Wykonawcę kar umownych.
18. Środki ochrony prawnej
Wykonawcom przysługują wszelkie środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.
19. Postanowienia końcowe
19.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
19.2. Zamawiający zastrzega, iż w toku badania i oceny ofert, w przypadkach tego
wymagających, będzie żądał od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
19.3. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Pzp.
Warszawa, dnia 23.07.2014 r.

ZATWIERDZAM:
DYREKTOR BIURA ZAKUPÓW I LOGISTYKI
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Załącznik nr 1
do SIWZ nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14

Szczegółowe oznaczenie i wykaz Zamawiających
1) Polskie Koleje Państwowe S.A.
ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
Kapitał zakładowy: 10 150 715 600,00 złotych – w całości wpłacony
REGON 00126801, NIP: 525-00-00-251
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII
Wydział Gospodarczy, Nr KRS: 0000019193
2) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Kapitał zakładowy: 15 838 553 000,00 zł – w całości wpłacony
REGON: 017319027, NIP: 113-23-16-427
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy, Nr KRS: 0000037568
3) PKP Cargo S.A.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa
Kapitał zakładowy: 2 889 200 000,00 zł – w całości wpłacony
REGON: 277586360, NIP: 954-23-81-960
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII
Wydział Gospodarczy, Nr KRS: 0000027702
4) PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o.
ul. Kolejarzy 22b, 21-540 Małaszewicze
Kapitał zakładowy: 54 016 000,00 zł - w całości wpłacony
NIP 537-25-69-957, REGON 060582640
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000354090,
5) PKP CARGO Service Sp. z o.o.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa
Kapitał zakładowy: 30 827 000,00 zł - w całości wpłacony
NIP 526-26-49-402, REGON 015224191
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000131988
6) PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa
Kapitał zakładowy: 88 087 000,00 zł - w całości wpłacony
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NIP 955-225-41-86, REGON 320624715
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000327801
7) Cargosped Sp. z o.o.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa
Kapitał zakładowy: 12 969 000,00 zł - w całości wpłacony
NIP 527-22-77-379, REGON 016251617
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000034257
8) PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Kapitał zakładowy: 788 193 790,00 – w całości wpłacony
REGON 017301607, NIP: 526-25-42-704
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII
Wydział Gospodarczy, Nr KRS: 0000322634
9) PKP Informatyka spółka z o.o.
Al. Jerozolimskie 140/101, 02-305 Warszawa
Kapitał zakładowy: 59 511 500,00 zł – w całości wpłacony
REGON 017361957, NIP: 526-25-62-977
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII
Wydział Gospodarczy, Nr KRS: 0000042646
10) TK Telekom sp. z o.o.
ul. Kijowska 10/12a, 03-743 Warszawa
Kapitał zakładowy: 384 900 500,00 zł – w całości wpłacony
REGON 017322058, NIP: 526-25-48-753
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy, Nr KRS: 0000024788
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Załącznik nr 2
do SIWZ nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14

WZÓR
..................................................., dnia ............................
........................................
........................................
........................................
Nazwa, adres, nr telefonu, e-mail Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn.
„Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla podmiotów Grupy Zakupowej PKP”, składamy
niniejszym ofertę jak w poniższej tabeli/ach*):
Zadanie nr 1 – Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska robotnicze
Cena jednostkowa
1

Przedmiot zamówienia

netto (cyfrowo)
w zł/ szt.

Ilość
(w szt.)

Wartość (w zł)

Aparaty telefoniczne GSM
2

dla grupy – Stanowiska

6 220

robotnicze

3

4

Wartość opcji to iloczyn 414 szt. aparatów telefonicznych
GSM oraz ceny jednostkowej z poz. 2

Wartość netto (w zł) – suma wartości z poz. 2 i 3

Wartość brutto (w zł)
5

Rozumiana jako wartość netto z wiersza nr 4 powiększona
o podatek VAT w wysokości właściwej na dwa dni przed
terminem składania ofert.
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Zadanie nr 2 – Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska biurowe telefony
z konwencjonalną klawiaturą
Cena jednostkowa
1

Przedmiot zamówienia

netto (cyfrowo)
w zł/ szt.

Ilość
(w szt.)

Wartość (w zł)

Aparaty telefoniczne GSM
2

dla grupy – Stanowiska

2 698

biurowe telefony z
konwencjonalną klawiaturą

3

4

Wartość opcji to iloczyn 340 szt. aparatów telefonicznych
GSM oraz ceny jednostkowej z poz. 2

Wartość netto (w zł) – suma wartości z poz. 2 i 3

Wartość brutto (w zł)
5

Rozumiana jako wartość netto z wiersza nr 4 powiększona
o podatek VAT w wysokości właściwej na dwa dni przed
terminem składania ofert.

Zadanie nr 3 – Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska biurowe telefony
umożliwiające odczyt i edycję dokumentów
Cena jednostkowa
1

Przedmiot zamówienia

netto (cyfrowo)
w zł/ szt.

Ilość
(w szt.)

Wartość (w zł)

Aparaty telefoniczne GSM
dla grupy – Stanowiska
2

biurowe telefony

4 032

umożliwiające odczyt
i edycję dokumentów

3

Wartość opcji to iloczyn 506 szt. aparatów telefonicznych
GSM oraz ceny jednostkowej z poz. 2
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4

Wartość netto (w zł) – suma wartości z poz. 2 i 3

Wartość brutto (w zł)
5

Rozumiana jako wartość netto z wiersza nr 4 powiększona
o podatek VAT w wysokości właściwej na dwa dni przed
terminem składania ofert.

Zadanie nr 4 – Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Kadra technicznoadministracyjna
Cena jednostkowa
1

Przedmiot zamówienia

netto (cyfrowo)
w zł/ szt.

Ilość
(w szt.)

Wartość (w zł)

Aparaty telefoniczne GSM
2

dla grupy – Kadra

1 790

techniczno-administracyjna

3

4

Wartość opcji to iloczyn 158 szt. aparatów telefonicznych
GSM oraz ceny jednostkowej z poz. 2

Wartość netto (w zł) – suma wartości z poz. 2 i 3

Wartość brutto (w zł)
5

Rozumiana jako wartość netto z wiersza nr 4 powiększona
o podatek VAT w wysokości właściwej na dwa dni przed
terminem składania ofert.
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Zadanie nr 5 – Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Kadra technicznoadministracyjna, telefony obsługujące dwie karty SIM
Cena jednostkowa
1

Przedmiot zamówienia

netto (cyfrowo)
w zł/ szt.

Ilość
(w szt.)

Wartość (w zł)

Aparaty telefoniczne GSM
dla grupy – Kadra
2

techniczno-administracyjna,

85

telefony obsługujące dwie
karty SIM

3

4

Wartość opcji to iloczyn 17 szt. aparatów telefonicznych GSM
oraz ceny jednostkowej z poz. 2

Wartość netto (w zł) – suma wartości z poz. 2 i 3

Wartość brutto (w zł)
5

Rozumiana jako wartość netto z wiersza nr 4 powiększona
o podatek VAT w wysokości właściwej na dwa dni przed
terminem składania ofert.

Zadanie nr 6 – Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska Kierownicze
Cena jednostkowa
1

Przedmiot zamówienia

netto (cyfrowo)
w zł/ szt.

Ilość
(w szt.)

Wartość (w zł)

Aparaty telefoniczne GSM
2

dla grupy – Stanowiska

601

Kierownicze

3

4

Wartość opcji to iloczyn 40 szt. aparatów telefonicznych GSM
oraz ceny jednostkowej z poz. 2

Wartość netto (w zł) – suma wartości z poz. 2 i 3
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Wartość brutto (w zł)
5

Rozumiana jako wartość netto z wiersza nr 4 powiększona
o podatek VAT w wysokości właściwej na dwa dni przed
terminem składania ofert.

Zadanie nr 7 – Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska Kierownicze
aparaty z systemem Windows
Cena jednostkowa
1

Przedmiot zamówienia

netto (cyfrowo)
w zł/ szt.

Ilość
(w szt.)

Wartość (w zł)

Aparaty telefoniczne GSM
2

dla grupy – Stanowiska

718

Kierownicze

3

Wartość opcji to iloczyn 143 szt. aparatów telefonicznych
GSM oraz ceny jednostkowej z poz. 2

Wartość netto (w zł) – suma wartości z poz. 2 i 3

4

Wartość brutto (w zł)
5

Rozumiana jako wartość netto z wiersza nr 4 powiększona
o podatek VAT w wysokości właściwej na dwa dni przed
terminem składania ofert.

Zadanie nr 8 – Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Telefony komórkowe –
stacjonarne
Cena jednostkowa
1

Przedmiot zamówienia

netto (cyfrowo)
w zł/ szt.

Ilość
(w szt.)

Wartość (w zł)

Aparaty telefoniczne GSM
2

dla grupy – Telefony

199

komórkowe – stacjonarne
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3

4

Wartość opcji to iloczyn 39 szt. aparatów telefonicznych GSM
oraz ceny jednostkowej z poz. 2

Wartość netto (w zł) – suma wartości z poz. 2 i 3

Wartość brutto (w zł)
5

Rozumiana jako wartość netto z wiersza nr 4 powiększona
o podatek VAT w wysokości właściwej na dwa dni przed
terminem składania ofert.

1. Oświadczamy,

że

zapoznaliśmy

się

ze

specyfikacją

istotnych

warunków

zamówienia nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14 wraz z załącznikami, oraz że przyjmujemy bez
zastrzeżeń wymagania zawarte w ich treści i uznajemy się za związanych zawartymi w nich
postanowieniami.
2. Oświadczamy, że ceny podane w tabeli/ach*) powyżej zawierają wszelkie koszty niezbędne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt 13.2 SIWZ i nie będą
podlegały zmianie przez okres obowiązywania umowy.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od
upływu terminu składania ofert.
4. Wadium w kwocie .................... zł, słownie: ............................. zł zostało wniesione w dniu
...................... w formie ...........................................................................
5.

Oświadczamy, że okres gwarancji wynosi:
a) ………….. miesięcy od daty protokołu zdawczo-odbiorczego**) - dla oferowanych aparatów
telefonicznych,
b) ………….. miesięcy od daty protokołu zdawczo-odbiorczego**) – dla baterii.

6.

Oświadczamy, że oferowane przez nas aparaty telefoniczne spełniają wszystkie wymagania
wskazane w SIWZ wraz z załącznikami.

7.

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 SIWZ.

8.

Oświadczamy, że nie ma w stosunku do nas podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 Pzp.

9. Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach od … do … stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione.***)
10. Zobowiązujemy się, w przypadku wygrania postępowania, do zawarcia umów w terminach
wskazanych przez Zamawiającego.
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11. Załączniki do niniejszego formularza stanowią:
a) załącznik – dane aparatów
b) dowód wniesienia wadium,
c) oświadczenia i dokumenty potwierdzające zdolność Wykonawcy do uczestnictwa
w postępowaniu, zgodnie z pkt 11 SIWZ,
d) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2
pkt 5 Pzp albo informacja o tym, że nie należy on do grupy kapitałowej.
12. Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie****/ nie
będzie**** korzystał z podwykonawców:
- część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
Zwrot wadium na rachunek Wykonawcy:
a) dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej:
Bank: .........................................................................................
Nr konta: .....................................................................................
b) dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej:
Adres:……………………………………………………………….
13. Osobą do kontaktu w sprawach niniejszej oferty oraz postępowania przetargowego
jest……………………………………………………………,

nr

telefonu:

………………………,

adres e-mail:…………………………………..
Podpisano:

.........................................................................................................................................
(imiona i nazwiska oraz podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo do złożenia niniejszej oferty)

Miejscowość ..................................................
*)

data .......................................................

wypełnić w zależności od zakresu składanej oferty

**)

okres gwarancji nie może być krótszy niż określony w pkt 3.7 SIWZ

***)

wypełnić gdy dotyczy

****)

niepotrzebne skreślić,
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Załącznik do formularza ofertowego - dane aparatów
1. Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska robotnicze

Oferujemy dostawy następujących aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska robotnicze:

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Producent

Model (pełne oznaczenie modelu)

1

2

2. Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska biurowe telefony z konwencjonalną klawiaturą

Oferujemy dostawy następujących aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska biurowe telefony z konwencjonalną klawiaturą:

Lp.

Producent

Model (pełne oznaczenie modelu)

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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3. Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska biurowe telefony umożliwiające doraźny odczyt
i edycję dokumentów

Oferujemy dostawy następujących aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska biurowe telefony umożliwiające doraźny odczyt i edycję
dokumentów:

Lp.

Producent

Model (pełne oznaczenie modelu)

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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4. Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Kadra techniczno-administracyjna

Oferujemy dostawy następujących aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Kadra techniczno-administracyjna:

Lp.

Producent

Model (pełne oznaczenie modelu)

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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5. Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Kadra techniczno-administracyjna, telefony obsługujące dwie karty
SIM

Oferujemy dostawy następujących aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Kadra techniczno-administracyjna, telefony obsługujące dwie karty
SIM:

Lp.

Producent

Model (pełne oznaczenie modelu)

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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6. Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska Kierownicze

Oferujemy dostawy następujących aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska Kierownicze:

Lp.

Producent

Model (pełne oznaczenie modelu)

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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7. Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska Kierownicze – aparaty z systemem Windows

Oferujemy dostawy następujących aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Stanowiska Kierownicze – aparaty z systemem Windows:

Lp.

Producent

Model (pełne oznaczenie modelu)

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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8. Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Telefony komórkowe – stacjonarne

Oferujemy dostawy następujących aparatów telefonicznych GSM dla grupy – Telefony komórkowe – stacjonarne:

Lp.

Producent

Model (pełne oznaczenie modelu)

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Załącznik nr 3
do SIWZ Nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14
WZÓR UMOWY
Dnia ……………………………… w Warszawie,
pomiędzy:
(poszczególne Spółki wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ),
którą reprezentują:
1) .............................................................................................................................................,
2) .............................................................................................................................................,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a firmą ……………..………………………… adres …………………………….............................
zarejestrowaną w .......................................................................................................................
nr KRS: ................................, NIP ....................................., REGON.............................................,
kapitał zakładowy: ………………………….
którą reprezentują na podstawie pełnomocnictwa*):
1) .............................................................................................................................................,
2) .............................................................................................................................................,
zwaną dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”,
zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Niniejsza umowa zawarta została w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne
pn. „Dostawy aparatów telefonicznych GSM dla podmiotów Grupy Zakupowej PKP”
(SIWZ nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14).
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego dostaw aparatów
telefonicznych GSM, zwanych dalej „telefonami” w ilości określonej w Załączniku nr 6**).
2. Dostawy telefonów następować będą na warunkach i zgodnie z postanowieniami określonymi
w dalszej części Umowy.
3. Zamawiający ma prawo wybrać dowolny, określony w Załączniku nr 4 dla danej grupy
telefonów, model lub modele telefonów do realizacji dostaw dla poszczególnych grup
telefonów.
4. Zamawiający nabywa na własność telefony z dniem podpisania przez przedstawiciela
Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 6.
5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie telefony objęte dostawami:
a) będą posiadały atesty, homologacje i certyfikaty wymagane przez przepisy prawa,
potwierdzające możliwość ich użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, które
Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu na pisemne żądanie jego
przedstawiciela, ustanowionego zgodnie z postanowieniami Umowy,
b) będą nowe wolne od wad prawnych i fizycznych. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wady prawne i fizyczne przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez
Zamawiającego wskutek dostarczenia przedmiotu umowy z wadą prawną lub fizyczną.
Powyższe
nie
ogranicza
uprawnień
Zamawiającego
wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z przepisów Kodeksu
cywilnego.
6. W przypadkach, gdy w okresie obowiązywania Umowy zajdzie jedno z poniższych zdarzeń, tj.:
a) objęty Umową telefon, zostanie wycofany z produkcji przez producenta, albo

b) objęty Umową telefon, zostanie wycofany z obrotu, albo
c) upłynie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz nowych telefonów spełniających wymagania
techniczne określone w odpowiednim Załączniku nr 1 do Umowy. **)
7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 6 c, data wprowadzenia do obrotu
telefonów proponowanych w wykazie nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed dniem
przedstawienia wykazu.
8. Wykonawca składając wykaz, o którym mowa w ust. 6, jest zobowiązany przedstawić
propozycję nowego telefonu, z ceną nie wyższą niż odpowiednia cena telefonu określona
w § 7 ust. 1.
9. Przekazanie wykazu, o którym mowa w ust. 6, wymaga formy pisemnej i nie powoduje
konieczności zmiany umowy.
10. Okres gwarancji dla telefonów proponowanych w sposób i na zasadach określonych
w ust. 6 i 7, nie może być krótszy, niż okres gwarancji dla danego rodzaju telefonu oraz baterii,
wynikający z Umowy.
11. Spośród telefonów przedstawionych przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa
w ust. 6, Zamawiający dokona wyboru telefonu, który zastąpi telefon wycofany
z produkcji lub obrotu.
12. Zamawiający może dokonać wyboru telefonu z wykazu, o którym mowa w ust. 6, lub
realizować dostawy spośród telefonów wymienionych w Załączniku nr 4 w przypadku
zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 6 c.
13. Decyzja Zamawiającego w sprawie wyboru telefonu, nastąpi w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wykazu od Wykonawcy.
14. Zmiana rodzaju telefonu, na zasadach opisanych powyżej, nie stanowi zmiany umowy
i nie wymaga jej aneksowania.
§3
1.
2.

3.

Telefony będą dostarczane do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 5 do
Umowy.
Telefony będą dostarczane na podstawie zamówień zgłaszanych, drogą elektroniczną, przez
Zamawiającego. Minimalna ilość zgłaszanych telefonów wynosi jednorazowo dla danego
miejsca dostawy 5 sztuk (jednak nie więcej niż ilość wynikająca z umowy), maksymalna ilość
zgłaszanych telefonów wynosi 300 sztuk tygodniowo. Koszty dostawy telefonów w ilości
poniżej 5 szt., z zastrzeżeniem zdania powyżej, pokryje Zamawiający.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia dla każdego zadania w terminie:
a) do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia – przy zgłoszeniu zapotrzebowania
w ilości nie większej niż 20 szt.
b) ustalonym przez Strony, jednak nie dłuższym niż 20 dni roboczych od dnia otrzymania
zamówienia - przy zgłoszeniu zapotrzebowania w ilości większej niż 20 szt.
§4

Umowa zostaje zawarta na czas określony - 24 miesiące licząc od dnia jej zawarcia lub do
osiągnięcia górnej granicy zobowiązania Zamawiającego, którą określa wynagrodzenie, o którym
mowa w § 7 ust 2.
§5
1.

2.
3.
4.
5.

W trakcie obowiązywania Umowy, Zamawiający jest uprawniony do korzystania z prawa opcji
w wielkości określonej w Załączniku nr 6. (Powyższe uprawnienie nie dotyczy PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.)
Zasady świadczenia przedmiotu zamówienia realizowanego w ramach opcji będą takie same
jak te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji
w okolicznościach, o których mowa w ust. 5.
Z prawa opcji, w ramach danej grupy telefonów, Zamawiający może skorzystać w przypadku,
gdy zamówienie podstawowe w tej grupie zostanie zrealizowane w całości.
Z prawa opcji Zamawiający może korzystać nie przekraczając ilości wskazanej
w Załączniku nr 6, każdorazowo po spełnieniu wymogu określonego w ust. 4.
SIWZ nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14

34

6.

7.

8.
9.

Z prawa opcji Zamawiający będzie korzystał, składając Wykonawcy pisemne oświadczenie
woli, podpisane przez wyznaczonego przedstawiciela w sposób i na zasadach określonych w
§ 13.
Do praw i obowiązków Zamawiającego oraz Wykonawcy, a także zasad rozliczeń dostawy
telefonów wynikających z prawa opcji, zastosowanie mają w całości postanowienia niniejszej
Umowy.
Rozliczenia z tytułu realizacji dostaw opcjonalnych odbywać się będą zgodnie z cenami
obowiązującymi dla podstawowych dostaw określonymi w ofercie Wykonawcy.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie jest zmianą Umowy i nie wymaga jej
aneksowania.
§6

1.

2.

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dostawy będzie protokół
zdawczo–odbiorczy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, podpisany przez
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie wyznaczy
osób lub osoby do podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego, dostawa może być przyjęta
przez Zamawiającego bez podpisania protokołu przez Wykonawcę, jeśli Zamawiający
pozytywnie oceni wynik oględzin dostawy.
W przypadku dostawy, w której dostarczona ilość telefonów jest niezgodna
z zamówioną, Wykonawca, w przypadku dostarczenia większej niż zamawianej ilości
telefonów – nadwyżki - odbierze, w dniu ich dostawy na własny koszt. W przypadku dostawy
mniejszej niż zamawiana ilość telefonów Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć brakującą
część w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia niepełnej, pierwszej dostawy.
§7

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Cena jednostkowa netto telefonów, obejmująca również koszt dostawy do wyznaczonego
u Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1,miejsca dostawy wynosi:
1) ……………………….. zł,
n) ……………………….. zł. **)
Za realizację umowy (tj. dostawy podstawowe i opcjonalne na Zadanie ….) Wykonawcy
przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości: brutto …… zł (słownie: ….) zgodnie ze
złożoną Ofertą, która stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, a w tym:
a) Wynagrodzenie należne z tytułu dostaw podstawowych w wysokości ……
b) Wynagrodzenie należne z tytułu realizacji dostawy opcjonalnej w wysokości ………….
Całkowita wartość brutto może ulec zmianie w zakresie wynikającym ze zmian wysokości
podatku VAT, bez konieczności wprowadzania aneksu do umowy
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za każdą dostarczoną i odebraną partię
telefonów, jest podpisany bez zastrzeżeń protokół zdawczo –odbiorczy, o którym mowa w § 6.
Płatności regulowane będą przelewem na rachunek Wykonawcy podany w fakturze,
w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury***). Za prawidłowo
wystawioną fakturę uznaje się taką, która jest zgodna z warunkami Umowy oraz z przepisami
obowiązującego prawa. Faktury Wykonawca będzie przesyłał na adres poszczególnych
płatników.
W wystawionych fakturach Wykonawca jest zobowiązany zamieszczać numer niniejszej
Umowy oraz numer zamówienia.
Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od płatności błędnie wystawionej faktury, wówczas
bieg terminu płatności rozpoczyna się z dniem doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do
siedziby płatnika****).
W sytuacji, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
to za właściwy termin uważa się najbliższy dzień roboczy następujący po sobocie lub dniu
ustawowo wolnym od pracy.
Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur w ramach Umowy z adnotacją: „Wystawca
niniejszej faktury nie może przenieść wierzytelności z niej wynikającej na osoby trzecie bez
pisemnej zgody ………..(nazwa Zamawiającego)”. Faktury bez tej adnotacji uznaje się za
wystawione niezgodnie z Umową.
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10. Wykonawca zobowiązuje się do księgowania i zaliczania płatności dokonywanych
przez Zamawiającego zgodnie ze wskazanymi numerami dokumentów w tytułach przelewów
lub w innych formach płatności. W przypadku braku wskazania numeru faktury lub wskazania
nieprawidłowego numeru faktury Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego uzgodnienia z
Zamawiającym sposobu zaliczania płatności na poczet innych wymaganych należności.
11. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia za dostarczony zgodnie
z Umową przedmiot Umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo naliczania odsetek
umownych w wysokości 4% w skali roku. Zastosowanie przez Wykonawcę odsetek umownych
wyłącza stosowanie odsetek ustawowych.
12. W zakresie przelewów realizowanych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,
Zamawiający pokrywa prowizje i opłaty naliczone przez bank, z którego przelew jest
realizowany (tj. bank nadawcy przelewu). Wszelkie opłaty i prowizje banku beneficjenta
przelewu będzie pokrywał Wykonawca.
13. Wykonawca lub osoba trzecia nie mogą bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać
przeniesienia wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie, ustanawiać zastawów
rejestrowych, ani w żaden sposób obciążać tych wierzytelności prawami osób trzecich.
Wszelkie
zmiany,
modyfikacje
i
odwołania
czynności,
o
których
mowa
w niniejszym ustępie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności
14. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone
w walucie polskiej.
§8
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Wykonawca udziela gwarancji na okres:
a) ………….. miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa
w § 6 ust 1 - dla oferowanych telefonów,
b) ………….. miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa
w § 6 ust 1 – dla baterii.
Okres rękojmi za wady fizyczne oraz wady prawne telefonów wynosi 24 miesiące.
Upływ terminu, o którym mowa w § 4, nie uchyla uprawnień przysługujących Zamawiającemu
z tytułu gwarancji lub rękojmi.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji niezależnie od roszczeń
przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady fizyczne telefonów lub baterii.
Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi dla danego telefonu i baterii rozpoczyna się od dnia
podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego, o którym mowa w § 6.
Gwarancja i rękojmia przysługujące Zamawiającemu nie ograniczają praw Zamawiającego do:
a) instalowania i wymiany w telefonach kart SIM, zgodnie z zasadami sztuki, przez personel
Zamawiającego,
b) dysponowania zakupionymi telefonami,
c) aktualizacji oprogramowania systemowego w telefonach.
Uprawnienia gwarancyjne dla telefonów i baterii będą realizowane zgodnie z podanymi niżej
warunkami:
a) Zgłoszenia wad następować będą według wyboru Zamawiającego w formie pisemnej,
faxem lub drogą elektroniczną,
b) Przedstawiciel Wykonawcy zgłosi się do miejsca wskazanego przez przedstawiciela
Zamawiającego i na swój koszt odbierze telefon nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od
momentu otrzymania zgłoszenia za pisemnym potwierdzeniem odbioru telefonu,
c) Naprawa gwarancyjna zostanie dokonana na koszt Wykonawcy po uprzedniej ocenie
zgłoszonej wady. Ocena wady zostanie dokonana przez wykwalifikowanego
przedstawiciela Wykonawcy. O wyniku oceny zgłoszonej wady i możliwości wykonania
naprawy telefonu w ramach udzielonej gwarancji przedstawiciel Wykonawcy poinformuje
pisemnie lub drogą elektroniczną zgłaszającego,
d) Po wykonaniu naprawy (lub wyłącznie ocenie – jeśli wada nie jest objęta gwarancją),
telefon zostanie dostarczony na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca,
z którego został odebrany, łącznie z opisem wykonanych czynności naprawczych,
e) Czas naprawy telefonu od dnia otrzymania zgłoszenia do dnia dostarczenia naprawionego
telefonu Zamawiającemu, nie może przekroczyć 14 dni. W przypadku braku możliwości
dotrzymania terminu naprawy Wykonawca wymieni wadliwy telefon na nowy i dostarczy
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8.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

nowy telefon na swój koszt i odpowiedzialność, do miejsca, z którego został odebrany
wadliwy telefon,
f) Gdy w telefonie zostanie dwukrotnie stwierdzono już tą samą wadę i zgłoszona zostanie
kolejna trzecia ta sama wada tego telefonu, Wykonawca wymieni go na nowy, wolny od
wad. Nowy telefon będzie objęty gwarancją i rękojmią o terminie zgodnym z ust. 1 i 2, przy
czym ich bieg rozpocznie się od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego nowego
telefonu.
g) Na czas naprawy, Wykonawca odbierając telefon do naprawy, dostarczy na swój koszt
telefon zastępczy, o parametrach nie gorszych niż telefon podlegający naprawie. Zastępczy
telefon zostanie dostarczony wraz z zastępczą ładowarką,
h) Okres gwarancji i rękojmi dla danego telefonu przedłuża się każdorazowo o liczbę dni od
dnia odbioru telefonu przez przedstawiciela Wykonawcy do czasu odbioru naprawionego
telefonu przez przedstawiciela Zamawiającego,
i) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu
gwarancji jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed upływem tego terminu.
W przypadku, stwierdzenia przez Wykonawcę, iż naprawa, z uwagi na uszkodzenia
mechaniczne, nie objęte gwarancją, nie może zostać zrealizowana jako naprawa gwarancyjna
Wykonawca prześlę informację o wysokości kwoty naprawy serwisowej. Zamawiający,
w terminie 2 dni roboczych od otrzymania stosownej wiadomości, poinformuje Wykonawcę
o akceptacji lub nie realizacji odpłatnej naprawy. Zwrot naprawionego w ramach gwarancji
telefonu jaki i zwrot uszkodzonego telefonu, z uwagi na brak zgody na dokonanie naprawy
odpłatnej, odbywa się na koszt Wykonawcy (serwisu). Zamawiający nie ponosi kosztów
wyceny naprawy serwisowej.
§9
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy podanej w § 7 ust. 2, tj.
kwoty……….. zł (słownie złotych: ……………….).
Zabezpieczenie
należytego
wykonania
umowy
zostało
wniesione
w
formie
..........................................
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany wpłacić na
rachunek bankowy Zamawiającego ..................................... najpóźniej do dnia zawarcia
umowy. Na przelewie musi być wskazana nazwa Zamawiającego oraz numer niniejszej
umowy.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed wniesieniem zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, uzyskał wcześniejszą
akceptację Zamawiającego co do treści gwarancji i podmiotu ją wystawiającego. Gwarancja
winna być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie z terminami
obowiązywania wynikającymi z postanowień ust. 5 i 6.
70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
30 % zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia upływu okresu
rękojmi za wady, o którym mowa w § 8 ust 2.
O zaspokojeniu roszczeń Zamawiającego z wniesionego zabezpieczenia, Zamawiający
bezzwłocznie powiadomi Wykonawcę pisemnie.
§ 10

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający ma
prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:
a) za opóźnienie w dostawie telefonu 20 złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dla
każdego telefonu,
b) za opóźnienie w naprawie telefonu 20 złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dla
każdego telefonu.
2. W przypadku, gdy opóźnienie, o którym jest mowa w ust. 1 lit. a lub b przekroczy 30 dni,
Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, a Wykonawca
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3.

4.
5.

6.

zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z tytułu
dostaw podstawowych, o którym mowa w § 7 ust 2.
W przypadku odstąpienia od Umowy w części lub w całości przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z tytułu dostaw podstawowych, o którym mowa w § 7
ust 2.
Termin płatności kary umownej ustala się na 14 dni od daty wystawienia stosownej noty
księgowej.
W przypadku nieopłacenia kary umownej przez Wykonawcę w terminie, Zamawiającemu będzie
przysługiwało prawo do potrącenia, bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy, kar
umownych z wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego. Potrącenie,
o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie realizowane w terminie wymagalności
wierzytelności przysługującej Wykonawcy.
Strony postanawiają, iż w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa faktycznie poniesionej
szkody, Zamawiający mają prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
§ 11

1. Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, zostało
spowodowane Siłą Wyższą, tj.:
a) zdarzeniem niezależnym od obu Stron i powstałym z przyczyn o obiektywnym charakterze
takie jak: powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca, będącym poza kontrolą
Stron, oraz
b) gdy w chwili zawarcia Umowy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia i jego skutków,
które wpłynęły na zdolność Stron do wykonania Umowy, i
c) gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.
2. Za Siłę Wyższą nie uznaje się braku środków finansowych u Wykonawcy, niedotrzymanie
zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla
wykonania Umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu Siły Wyższej
i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania Siły
Wyższej. Powiadomienia, o których mowa powyżej będą dokonane pisemnie lub
w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia Siły Wyższej. Do powiadomienia
należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia Siły Wyższej.
4. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu, jak i o ustaniu okoliczności Siły
Wyższej, jak również nie przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 3, niniejszy paragraf
nie ma zastosowania.
§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli
Wykonawca zostanie trzykrotnie obciążony karą umowną z tego samego tytułu.
2. W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn, o których mowa powyżej Wykonawca
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 7 ust 2.
3. Wypowiedzenie Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i będzie zawierało uzasadnienie.
§ 13
1. Jakakolwiek korespondencja czy zawiadomienia, które są wymagane lub dozwolone zgodnie
z Umową, jeśli w Umowie nie przyjęto innej formy, będą przekazywane w formie pisemnej,
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w języku polskim i będą uznane za prawidłowo doręczone i ważne, jeśli zostaną przekazane
odpowiedniej Stronie za potwierdzeniem na adresy wskazane przez Strony.
2. Zawiadomienie będzie uznane za prawidłowo doręczone w dniu odbioru lub odmowy dokonania
odbioru albo bezskutecznego upływu terminu do dokonania odbioru przesyłki wskazanego
w oświadczeniu podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, a w przypadku
doręczenia zawiadomienia osobiście, w dniu doręczenia.
3. W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji działań Stron w trakcie wykonywania
Umowy, Strony wyznaczą swoich przedstawicieli, których decyzje będą wiążące dla Strony
reprezentowanej.
4. Wskazanym przedstawicielom Stron nie przysługuje prawo wypowiedzenia, odstąpienia, bądź
wprowadzenia zmian do Umowy.
5. Strony wskażą adresy, o których mowa w ust. 1 oraz swoich przedstawicieli w terminie do
14 dni od dnia zawarcia Umowy. Wyznaczenie przedstawicieli i adresów przedstawicieli Stron,
jak również ich późniejsza zmiana, nie jest rozumiane jako zmiana do Umowy i nie wymaga
aneksu do niej.
6. Wskazując adresy i przedstawicieli Zamawiający wskaże zakres uprawnień przysługujących
poszczególnym osobom, a także adresy, na jakie winna być kierowana korespondencja do nich.
Zamawiający może wskazać więcej niż jedną osobę, jako swojego przedstawiciela, różnicując
zakres uprawnień poszczególnych osób.
7. Wskazując adresy i przedstawicieli Wykonawca wskaże zakres uprawnień przysługujących
poszczególnym osobom, a także adresy, na jakie winna być kierowana korespondencja do nich.
W odniesieniu do Zamawiającego, Wykonawca wskaże co najmniej dwie osoby, jako swoich
przedstawicieli, dla których zakres uprawnień poszczególnych osób będzie tożsamy.
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu kontakt z tymi osobami w godzinach 8:00 – 16:00
każdego dnia za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
§ 14
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku gdyby jakiekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okazało się nieważne lub
bezskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy i będą wiążące dla Stron.
3. Strony zobowiązują się do lojalnego współdziałania w celu wykonania niniejszej Umowy,
a wszelkie trudności związane z realizacją jej przedmiotu, zobowiązują się rozwiązywać
niezwłocznie mając na względzie zgodny cel przyświecający Stronom w dniu zawarcia Umowy.
4. Strony poddają wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy
sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Niniejsza umowa jest tajemnicą handlową Wykonawcy i Zamawiającego. Obie Strony
zobowiązują się nie udostępniać warunków i treści Umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody
drugiej Strony, przy czym Zamawiający będzie uprawniony do ujawniania treści niniejszej
umowy, jak również informacji o jej zawarciu, zmianie, rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub
wykonaniu w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego obowiązków informacyjnych
spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w zakresie, w
jakim jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje (zapis dotyczy
wyłącznie Spółki PKP CARGO S.A.).
6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków w niej zastrzeżonych, wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla Zamawiającego i Wykonawcy.
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ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
Załącznik nr 4 – Modele aparatów telefonicznych GSM
Załącznik nr 5 – Płatnicy oraz miejsca dostaw
Załącznik nr 6 - Ilości aparatów telefonicznych GSM – zamówienie podstawowe i prawo opcji

*)

– w przypadku zawierania umowy przez pełnomocnika(ów) do umowy należy dołączyć (poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub – po okazaniu oryginału – przez Zamawiającego) kopię
pełnomocnictwa
**)
– należy wybrać modele telefonów, na jakie zawierana jest umowa
***)

– dla umowy zawieranej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – termin płatności wynosi 30 dni licząc
od daty wystawienia prawidłowej faktury
****)

dla umowy zawieranej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ustęp otrzymuje następujące brzmienie:
„Zamawiający ma prawo do odstąpienia od płatności błędnie wystawionej faktury, wówczas bieg terminu
płatności rozpoczyna się z dniem wystawienia prawidłowej faktury do siedziby płatnika.
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Załącznik nr 4.1
do SIWZ Nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14

Wymagania dla aparatów telefonicznych dla grupy - Stanowiska robotnicze
Stanowiska robotnicze
Cecha

Wymagania minimalne.

Forma

Klasyczny z klawiaturą tradycyjną.

Klasa szczelności

IP 67

Waga kompletnego
telefonu z baterią i
obudową
Obsługa kart pamięci
zewnętrznej*).

Maksymalnie 170g
Wbudowane gniazdo karty pamięci, minimum 16 GB

Wyświetlacz

Przekątna od 2,0 cali.

Rozdzielczość

Minimalna 240 pikseli x 320 pikseli.

Częstotliwość działania

Zgodny ze standardem europejskim: GSM: 900/1800/1900 MHz

Łączność

Wbudowany Bluetooth 2.0

Transmisja danych

Wbudowany GPS/A-GPS. Transmisja danych: GPRS, EDGE.

Bateria

Czas rozmowy: minimum 10 godziny. Czas czuwania: minimum 500
godzin

Typ baterii

Litowo-jonowy lub litowo-polimerowy

Pojemność baterii

od 1000 mAh

Aparat cyfrowy

Minimum 2,0 Mpx

Pamięć

wbudowana minimum 25 MB

Podstawowe funkcje
aparatu telefonicznego i
wyposażenie

Wbudowany zestaw głośnomówiący. Połączenia oczekujące,
zawieszanie połączeń, przekazywanie połączeń, powiadamianie
wibrowaniem. Ładowarka sieciowa 230V AC

E-mail

E-mail: obsługiwane protokoły: IMAP4, POP3, SMTP

Internet

Przeglądanie Internetu - obsługiwane protokoły: WAP

Podłączenie do
komputera

Możliwość podłączenia aparatu telefonicznego do komputera
dołączonym w zestawie z aparatem telefonicznym kablem USB.

Blokada SIM LOCK

Brak

*)

Karta nie jest objęta przedmiotem dostaw
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Załącznik nr 4.2 do SIWZ nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14
Wymagania dla aparatów telefonicznych dla grupy - Stanowiska biurowe telefony
z konwencjonalną klawiaturą
Stanowiska biurowe telefony z konwencjonalną klawiaturą
Cecha

Wymagania minimalne
Klasyczny z klawiaturą tradycyjną

Forma
Waga kompletnego
telefonu z baterią i
obudową
Obsługa kart pamięci
zewnętrznej.*)

Maksymalnie 160 g
Wbudowane gniazdo karty pamięci, minimum 16GB

Wyświetlacz

Przekątna od 2,4 cala

Rozdzielczość

Minimalna 240 pikseli x 320 pikseli

Częstotliwość działania

Zgodny ze standardem europejskim: GSM: 900/1800/1900 MHz, UMTS

Łączność

UMTS/HSDPA/HSUPA (900, 1900, 2100 MHz);GSM/EDGE ( 900, 1800,
1900 MHz). CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz). Bezprzewodowa –
bluetooth 3.0

Bateria

Czas rozmowy: do 12 godzin Czas czuwania: minimum 456 godzin

Typ baterii

Litowo-jonowy lub litowo-polimerowy

Pojemność baterii

1000 mAh

Aparat cyfrowy

Minimum 3,5 Mpx

Wejścia
Pamięć

mini-jack 3,5 mm
Wbudowana minimum 100 MB
Wbudowany zestaw głośnomówiący, połączenia oczekujące,
zawieszanie połączeń, przekazywanie połączeń. Licznik czasu
połączeń. Rejestrowanie wybranych, odebranych i nieodebranych
połączeń Automatyczne wybieranie ponowne i przełączanie.
Powiadamianie wibrowaniem. Funkcja wyciszania. Ładowarka sieciowa
230V AC

Podstawowe funkcje
aparatu telefonicznego i
wyposażenie

E-mail

E-mail - obsługiwane protokoły: IMAP4, POP3, SMTP, Microsoft
Exchange, obsługa załączników e-mail

Internet

Przeglądanie Internetu - obsługiwane protokoły: HTML

Podłączenie do
komputera

Możliwość podłączenia aparatu telefonicznego do komputera kablem
USB dołączonym w zestawie z aparatem telefonicznym, w celu
synchronizacji poprzez ogólnodostępną aplikację: kontaktów, kalendarz,
i wymiany plików

Blokada SIM LOCK

Brak

*)

Karta nie jest objęta przedmiotem dostaw
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Załącznik nr 4.3 do SIWZ nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14
Wymagania dla aparatów telefonicznych dla grupy – Stanowiska biurowe telefony
umożliwiające odczyt i edycję dokumentów
Stanowiska biurowe telefony umożliwiające odczyt i edycję dokumentów
Cecha

Wymagania minimalne

Forma
Waga kompletnego
telefonu z baterią i
obudową

Z ekranem

Wyświetlacz

Pojemnościowy, przekątna, Przekątna od 4,0 do 6,0 cala, 16M kolorów

Rozdzielczość

Minimalna 480 pikseli x 800 pikseli

Dodatkowe
oprogramowanie

System musi posiadać pełną wersję programu do odczytywania i
edytowania plików w formacie .doc oraz .docx., .xls i .xlsx oraz pełną
wersję programu do odczytywania plików Adobe PDF i Iokalizator
Assisted GPS lub GLONASS. Dopuszczalne aplikacje firm
zewnętrznych

Procesor

Prędkość taktowania: minimum 1000 MHz. Minimalna liczba rdzeni: 2

Częstotliwość działania

Zgodny ze standardem europejskim: GSM: 900/1800/1900 MHz, UMTS

Łączność

HSPA/WCDMA (900, 2100 MHz); GSM/EDGE/GPRS (900, 1800, 1900
MHz). CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) Wbudowany WLAN min.
802.11b/g/n (Wi-Fi). Bezprzewodowy Bluetooth 3”0". Możliwość
używania aparatu telefonicznego w charakterze modemu po połączeniu
z komputerem.

Typ baterii

Litowo-jonowy lub litowo-polimerowy

Pojemność baterii

Minimum 1430 mAh

Aparat cyfrowy
Wejścia
Pamięć
Obsługa kart pamięci
zewnętrznej*)

Minimum 5 Mpx, Lampa błyskowa
mini-jack 3,5 mm
Wbudowana minimum 4 GB

Maksymalnie 130 g

Wbudowane gniazdo karty pamięci, minimum 32 GB

Podstawowe funkcje
aparatu telefonicznego i
wyposażenie

Podłączenie do
komputera
System operacyjny
E-mail
Internet
Blokada SIM LOCK
*)

Wbudowany zestaw głośnomówiący, połączenia oczekujące,
zawieszanie połączeń, przekazywanie połączeń. Licznik czasu
połączeń. Rejestrowanie wybranych, odebranych i nieodebranych
połączeń Automatyczne wybieranie ponowne i przełączanie,
powiadamianie wibrowaniem. Ładowarka sieciowa 230V AC. Funkcja
wyciszania
Możliwość podłączenia aparatu telefonicznego kablem USB do
komputera dołączonym w zestawie z aparatem telefonicznym, w celu
synchronizacji poprzez ogólnodostępną aplikację: kontaktów, kalendarza
i wymiany plików
Android ver. 4.x lub Windows Phone 8 lub iOS Apple
E-mail - obsługiwane protokoły: IMAP4, POP3, SMTP, Microsoft
Exchange, obsługa załączników e-mail
Przeglądanie Internetu - obsługiwane protokoły HTTP
Brak

Karta nie jest objęta przedmiotem dostaw
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Załącznik nr 4.4 do SIWZ nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14
Wymagania dla aparatów telefonicznych dla grupy – Kadra techniczno-administracyjna
Kadra techniczno-administracyjna
Cecha
Wymagania minimalne
Forma
Z ekranem
Waga kompletnego
telefonu z baterią i
Maksymalnie 170 g
obudową
Wyświetlacz
Pojemnościowy, Przekątna od 4,9 do 6,0 cala, 16M kolorów
Rozdzielczość
Minimalna 1080 pikseli x 1920 pikseli
System musi posiadać pełną wersję programu do odczytywania i
edytowania plików w formacie .doc oraz .docx., .xls i .xlsx oraz pełną
Dodatkowe
wersję programu do odczytywania plików Adobe PDF i lokalizator
oprogramowanie
Assisted GPS lub GLONASS. Dopuszczalne aplikacje firm
zewnętrznych.
Procesor
Prędkość taktowania: minimum 2200 MHz. Minimalna liczba rdzeni: 4
Częstotliwość działania Zgodny ze standardem europejskim: GSM: 900/1800/1900 MHz, UMTS
HSPA/WCDMA (900, 2100 MHz); GSM/EDGE/GPRS (900, 1800, 1900
MHz). CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) Wbudowany WLAN min.
Łączność
802.11b/g/n (Wi-Fi). Bezprzewodowy Bluetooth 4”0". Możliwość
używania aparatu telefonicznego w charakterze modemu po połączeniu
z komputerem
Typ baterii
Litowo-jonowy lub litowo-polimerowy
Pojemność baterii

Minimum 2300 mAh

Aparat cyfrowy

Minimum 8 Mpx, Lampa błyskowa

Wejścia

mini-jack 3,5 mm

Pamięć
Obsługa kart pamięci
zewnętrznej*)

Wbudowana minimum 16 GB
Wbudowane gniazdo karty pamięci, minimum 32 GB

Podstawowe funkcje
aparatu telefonicznego i
wyposażenie
System operacyjny

Wbudowany zestaw głośnomówiący, połączenia oczekujące,
zawieszanie połączeń, przekazywanie połączeń. Licznik czasu
połączeń. Rejestrowanie wybranych, odebranych i nieodebranych
połączeń. Automatyczne wybieranie ponowne i przełączanie,
powiadamianie wibrowaniem. Ładowarka sieciowa 230V AC. Funkcja
wyciszania
Android ver. 4.x lub iOS Apple

E-mail

E-mail - obsługiwane protokoły: IMAP4, POP3, SMTP, Microsoft
Exchange, obsługa załączników e-mail

Internet

Przeglądanie Internetu - obsługiwane protokoły HTTP

Podłączenie do
komputera
Wideokonferencja
Blokada SIM LOCK
*)

Możliwość podłączenia aparatu telefonicznego do komputera
dołączonym w zestawie z aparatem telefonicznym kablem USB w celu
synchronizacji poprzez ogólnodostępną aplikację: kontaktów,
kalendarza, i wymiany plików
Przez zainstalowane aplikacje i przednią wbudowaną kamerę w
aparacie telefonicznym
Brak

Karta nie jest objęta przedmiotem dostaw
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Załącznik nr 4.5 do SIWZ nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14
Wymagania dla aparatów telefonicznych dla grupy – Kadra techniczno-administracyjna,
telefony obsługujące dwie karty SIM
Kadra techniczno-administracyjna, telefony obsługujące dwie karty SIM
Cecha

Wymagania minimalne

Forma
Waga kompletnego
telefonu z baterią i
obudową

Z ekranem

Wyświetlacz

Pojemnościowy, Przekątna od 4,3 cala, 16M kolorów

Rozdzielczość

Minimalna 960 pikseli x 540 pikseli

Dodatkowe
oprogramowanie

System musi posiadać pełną wersję programu do odczytywania i
edytowania plików w formacie .doc oraz .docx., .xls i .xlsx oraz pełną
wersję programu do odczytywania plików Adobe PDF. Dopuszczalne
aplikacje firm zewnętrznych

Procesor

Prędkość taktowania: minimum 1200 MHz. Minimalna
liczba rdzeni: 2

Częstotliwość działania

Zgodny ze standardem europejskim:
GSM:900/1800/1900 MHz, UMTS

Łączność

Obsługa dwu kart SIM, HSPA/WCDMA (900, 2100 MHz);
GSM/EDGE/GPRS (900, 1800, 1900 MHz). CDMA EV-DO Rev. A (800,
1900 MHz) Wbudowany WLAN min. 802.11b/g/n (Wi-Fi).
Bezprzewodowy Bluetooth 3”0". Możliwość używania aparatu
telefonicznego w charakterze modemu po połączeniu z komputerem.

Typ baterii

Litowo-jonowy lub litowo-polimerowy

Pojemność baterii
Podstawowe
wyposażenie
Aparat cyfrowy
Wejścia

Minimum 3000 mAh

Pamięć
E-mail
Podłączenie
do komputera
System operacyjny
Blokada SIM LOCK

Maksymalnie 170 g

Ładowarka sieciowa 230V AC
Minimum 8 Mpx, Lampa błyskowa
mini-jack 3,5 mm
Wbudowana minimum 4 GB, operacyjna: pamięć
RAM ≥ 1 GB
E-mail - obsługiwane protokoły: IMAP4, POP3, SMTP, Microsoft
Exchange, obsługa załączników e-mail
Możliwość podłączenia aparatu telefonicznego do komputera
dołączonym w zestawie z aparatem telefonicznym kablem USB w celu
synchronizacji poprzez ogólnodostępną aplikację: kontaktów,
kalendarza i wymiany plików
Android ver. 4.x lub Windows Phone 8 lub iOS Apple
Brak
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Załącznik nr 4.6 do SIWZ nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14
Wymagania dla aparatów telefonicznych dla grupy – Stanowiska Kierownicze
Stanowiska Kierownicze
Cecha
Wymagania minimalne
Forma
Z ekranem
Waga kompletnego
telefonu z baterią i
Maksymalnie 170 g
obudową
Wyświetlacz
Pojemnościowy, przekątna, Przekątna od 5,0 do 6,0 cala, 16M kolorów
Rozdzielczość
Minimalna 1080 pikseli x 1920 pikseli
Dodatkowe
oprogramowanie

System musi posiadać pełną wersję programu do odczytywania i
edytowania plików w formacie .doc oraz .docx., .xls i .xlsx oraz pełną
wersję programu do odczytywania plików Adobe PDF i lokalizator
Assisted GPS lub GLONASS. Dopuszczalne aplikacje firm
zewnętrznych.

Procesor

Prędkość taktowania: minimum 2200 MHz. Minimalna liczba rdzeni: 4

Częstotliwość działania Zgodny ze standardem europejskim: GSM:900/1800/1900 MHz, UMTS
HSPA/WCDMA ( 900, 2100 MHz); GSM/EDGE/GPRS ( 900, 1800, 1900
MHz). CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) Wbudowany WLAN min.
802.11b/g/n (Wi-Fi) .Bezprzewodowy Bluetooth 4”0". Możliwość
używania aparatu telefonicznego w charakterze modemu po połączeniu
z komputerem
Litowo-jonowy lub litowo-polimerowy

Łączność

Typ baterii
Pojemność baterii
Aparat cyfrowy
Wejścia
Pamięć
Obsługa kart pamięci
zewnętrznej*)

Wbudowane gniazdo karty pamięci, minimum 64 GB

Podstawowe funkcje
aparatu telefonicznego
i wyposażenie

Wbudowany zestaw głośnomówiący, połączenia oczekujące,
zawieszanie połączeń, przekazywanie połączeń. Licznik czasu połączeń.
Rejestrowanie wybranych, odebranych i nieodebranych połączeń.
Automatyczne wybieranie ponowne i przełączanie, powiadamianie
wibrowaniem. Ładowarka sieciowa 230V AC. Funkcja wyciszania

System operacyjny

Android ver. 4.x lub iOS Apple

E-mail
Internet
Podłączenie do
komputera
Wideokonferencja
Blokada SIM LOCK
*)

Minimum 2600 mAh
Minimum 13 Mpx, Drugi aparat wbudowany Minimum 2 Mpx, Lampa
błyskowa
mini-jack 3,5 mm
Wbudowana minimum 16 GB

E-mail - obsługiwane protokoły: IMAP4, POP3, SMTP, Microsoft
Exchange, obsługa załączników e-mail
Przeglądanie Internetu - obsługiwane protokoły HTTP.
Możliwość podłączenia aparatu telefonicznego do komputera
dołączonym w zestawie z aparatem telefonicznym kablem USB w celu
synchronizacji poprzez ogólnodostępną aplikację: kontaktów, kalendarza
i wymiany plików
Przez zainstalowane aplikacje i przednią wbudowaną kamerę w aparacie
telefonicznym
Brak

Karta nie jest objęta przedmiotem dostaw
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Załącznik nr 4.7 do SIWZ nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14
Wymagania dla aparatów telefonicznych dla grupy – Stanowiska Kierownicze – aparaty z
systemem Windows
Stanowiska Kierownicze – aparaty z systemem Windows
Cecha

Wymagania minimalne

Forma
Waga kompletnego
telefonu z baterią i
obudową
Wyświetlacz
Rozdzielczość

Z ekranem

System Operacyjny

Windows Phone 8

Dodatkowe
oprogramowanie

System musi posiadać pełną wersję programu do odczytywania i
edytowania plików w formacie .doc oraz .docx., .xls i .xlsx oraz pełną
wersję programu do odczytywania plików Adobe PDF. Dopuszczalne
aplikacje firm zewnętrznych.

Procesor

Prędkość taktowania: minimum 1500 MHz, Minimalna liczba rdzeni: 2

Maksymalnie 170 g
Pojemnościowy, Przekątna od 4,3 cala, 16M kolorów
Minimalna 720 pikseli x 1280 pikseli

Częstotliwość działania Zgodny ze standardem europejskim: GSM: 900/1800/1900 MHz, UMTS

Łączność

HSPA/WCDMA (850, 900, 2100 MHz); GSM/EDGE/GPRS (850, 900,
1800, 1900 MHz). CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) Wbudowany
WLAN min. 802.11b/g/n (Wi-Fi). Bezprzewodowy Bluetooth 4”0".
Możliwość używania aparatu telefonicznego w charakterze modemu po
połączeniu z komputerem.

Typ baterii

Litowo-jonowy lub litowo-polimerowy

Pojemność baterii

Minimum 1700 mAh

Aparat cyfrowy

Minimum 8 Mpx, Drugi aparat, Lampa błyskowa

Wejścia
Pamięć

mini-jack 3,5 mm
Wbudowana minimum 16 GB

Wbudowany zestaw głośnomówiący, połączenia oczekujące,
Podstawowe funkcje
zawieszanie połączeń, przekazywanie połączeń. Licznik czasu
aparatu telefonicznego połączeń. Rejestrowanie wybranych, odebranych i nieodebranych
i wyposażenie
połączeń. Automatyczne wybieranie ponowne i przełączanie,
powiadamianie wibrowaniem. Ładowarka sieciowa 230V AC
E-mail

E-mail - obsługiwane protokoły: IMAP4, POP3, SMTP, Microsoft
Exchange, obsługa załączników e-mail

Podłączenie do
komputera

Możliwość podłączenia aparatu telefonicznego do komputera
dołączonym w zestawie z aparatem telefonicznym kablem USB w celu
synchronizacji poprzez ogólnodostępną aplikację: kontaktów, kalendarza
i wymiany plików

Wideokonferencja
Blokada SIM LOCK

Przez zainstalowane aplikacje i przednią wbudowaną kamerę w
aparacie telefonicznym
Brak
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Załącznik nr 4.8 do SIWZ nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14
Wymagania dla aparatów telefonicznych dla grupy – Telefony komórkowe – stacjonarne
Telefony komórkowe – stacjonarne
Cecha

Wymagania minimalne

Forma

Telefon biurkowy

Wyświetlacz

LCD, polskie menu
Książka telefoniczna. Rejestr połączeń przychodzących,
wychodzących i nieodebranych. Odczyt, wysyłanie SMS.
Połączenie oczekujące. Zawieszenie połączenia. Przekazanie
połączenia. Połączenia konferencyjne. Wbudowany zestaw
głośnomówiący

Podstawowe funkcje
aparatu
Częstotliwości GSM

900/1800/1900 MHz, 850/1800/1900 MHz

Blokada SIM LOCK

Brak
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Załącznik nr 5
do SIWZ Nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14
……………………………………………............................................................................................
Nazwa Wykonawcy
.........................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawy
aparatów telefonicznych GSM dla podmiotów Grupy Zakupowej PKP”, oświadczam(y), że
wykonaliśmy z należytą starannością następujące dostawy aparatów telefonicznych GSM:

Lp.

Nazwa i adres
odbiorcy (podmiotu
z którym zawarto
umowę dostawy)

Przedmiot dostawy

Ilość
dostarczonych
aparatów
telefonicznych
GSM
(w szt.)

Data
wykonania
dostawy

Uwagi

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powyższych
dostaw.
Uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
....................................................................
(podpis i pieczęć)
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Załącznik nr 6
do SIWZ Nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14

Zamówienie
podstawowe

Prawo opcji

Zamówienie
podstawowe

Prawo opcji

Zamówienie
podstawowe

Prawo opcji

Telefony
komórkowe –
stacjonarne

Stanowiska
Kierownicze aparaty z systemem
Windows

Prawo opcji

Stanowiska
Kierownicze

Kadra technicznoadministracyjna,
telefony obsługujące
dwie karty SIM
Zamówienie
podstawowe

sztuk

sztuk

sztuk

sztuk

sztuk

sztuk

sztuk

sztuk

sztuk

sztuk

sztuk

sztuk

0

0 1 213

241

512

102

0

0

87

18

0

0

0

0

150

30 1 080

216

150

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 000

0 1 500

0 1 000

0

0

0

400

0

0

0

3

0

687 1 630

PKP S.A.

1 380

276

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

8 053

PKP CARGO S.A.
PKP CARGO Centrum Logistyczne
Małaszewicze Sp. z o.o.
PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.

2 774

555

331

40

7

4

1

180

36

50

PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.

79

16

Cargosped Sp. z o.o.

45

PKP Informatyka Sp. z o. o.
TK Telekom Sp. z o. o.

0 4 150

Kadra technicznoadministracyjna
Prawo opcji

0

Grupa 8

sztuk

3 442

0

Grupa 7

Zamówienie
podstawowe

326

Grupa 6

Prawo opcji

Stanowiska biurowe
telefony
umożliwiające
doraźny odczyt i
edycję dokumentów

sztuk

Grupa 5

Zamówienie
podstawowe

sztuk

Grupa 4

Prawo opcji

Zamówienie
podstawowe

sztuk

PKP Energetyka S.A.

Ogółem

Grupa 3

Prawo opcji

sztuk

Stanowiska
robotnicze

Prawo opcji (do 20 % zamówienia
podstawowego)

sztuk

Grupa 2

Zamówienie
podstawowe

Zamówienie podstawowe - ogółem

Spółki Grupy PKP
Strony postępowania

Grupa 1

Stanowiska biurowe
telefony z
konwencjonalną
klawiaturą

Ilości aparatów telefonicznych GSM z podziałem na zadania dla poszczególnych Zamawiających

307

0

0

0

0

0

0

0

0

718

143

191

39

9

2

10

2

7

1

5

1

1

0

0

0

4

0

10

0

0

90

18

0

0

0

0

40

8

0

0

0

0

55

11

0

0

18

4

0

0

0

0

5

1

0

0

1

0

9

0

0

5

1

25

5

0

0

0

0

15

3

0

0

0

0

150

30

0

0

0

0

0

0

40

8

80

16

30

6

0

0

0

0

200

41

0

0

0

0

96

20

81

17

0

0

23

4

0

0

0

0

506 1 790

158

85

17

601

40

718

143

199

39

16 343 1 657 6 220

66 1 534

414 2 698

340 4 032

Załącznik nr 7.1
do SIWZ Nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14
Płatnicy oraz miejsca dostaw

L.p.

Nazwa płatnika (wraz z adresem)

Miejsce dostawy

1.

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa

Załącznik nr 7.2
do SIWZ Nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14
Płatnicy oraz miejsca dostaw

L.p.

Nazwa płatnika (wraz z adresem)

Miejsce dostawy

1.

Polskie Koleje Państwowe S.A.
ul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa

Polskie Koleje Państwowe S.A.
ul. Szczęśliwicka 62
00-973 Warszawa
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Załącznik nr 7.3
do SIWZ Nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14

Płatnicy oraz miejsca dostaw

L.p.

Nazwa płatnika (wraz z adresem)

Miejsce dostawy

1

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

2

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym
w Warszawie,
03-734 Warszawa ul. Targowa 74

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Zarządzania Ruchem
Kolejowym w Warszawie,
03-734 Warszawa ul. Targowa 74

3

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa ul. Targowa 74 Centrum
Diagnostyki w Warszawie,
01-221 Warszawa ul. Tunelowa 2A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Diagnostyki w Warszawie,
01-221 Warszawa ul. Tunelowa 2A

4

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Komenda Główna Straży Ochrony Kolei
w Warszawie,
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Komenda Główna Straży Ochrony Kolei
w Warszawie,
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73A

5

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zakład Maszyn Torowych w Krakowie
31-987 Kraków, ul. Spławy 2a

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Maszyn Torowych w Krakowie
31-987 Kraków, ul. Spławy 2a

6

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Centrum Realizacji Inwestycji,
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji,
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

7

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Centrum Realizacji Inwestycji,
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji,
Region Centralny
04-506 Warszawa, ul. Minerska 16

8

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
Centrum Realizacji Inwestycji
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Region Północny
80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2-4,

9

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
Centrum Realizacji Inwestycji
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Region Południowy
31-157 Kraków, ul. Pl. Matejki 12
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10

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
Centrum Realizacji Inwestycji
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

11

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
Centrum Realizacji Inwestycji
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
Centrum Realizacji Inwestycji
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
Centrum Realizacji Inwestycji
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie,
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 78,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
Zakład Linii Kolejowych w Łodzi,
90-002 Łódź, ul. Tuwima 28
Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku,
15-397 Białystok, ul. Kopernika 58
Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
Zakład Linii Kolejowych w Lublinie,
20-022 Lublin, ul. Okopowa 5
Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
Zakład Linii Kolejowych w Kielcach,
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie,
31-157 Kraków, ul. Plac Matejki 12
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie,
35-005 Rzeszów, ul. St. Batorego 24,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu,
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 16
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich
Górach,
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 3
SIWZ nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Region Zachodni
61-875 Poznań, ul. Al. Niepodległości 8
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Region Zachodni
70 - 211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego
1
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Region Śląski
50-525 Wrocław, ul. Joannitów 13
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Region Śląski
41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 16
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie,
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 78,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Łodzi,
90-002 Łódź, ul. Tuwima 28,
X piętro pok. 1028
Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku,
15-397 Białystok, ul. Kopernika 58
Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Lublinie,
20-022 Lublin, ul. Okopowa 5
Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Kielcach,
25-014 Kielce, ul. Żelazna 32 A
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie,
31-157 Kraków, ul. Plac Matejki 12
pok.436 IVp.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie,
35-005 Rzeszów, ul. St. Batorego 24,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu,
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 16
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich
Górach,
komórka zamiejscowa w Gliwicach,
44-100 Gliwice, ul. Dubois 12
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23

24

25

26

27

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie,
42-200 Częstochowa, ul. Boya Żeleńskiego
7/9
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni,
81-333 Gdynia ul. Morska 24
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie,
10-404 Olsztyn, ul. Lubelska 5
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy,
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 1
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu,
50-525 Wrocław, ul. Joannitów 13

28

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Zakład Linii Kolejowych w Opolu,
45-090 Opole, ul. Księcia Jana Dobrego 1

29

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu,
61-875 Poznań al. Niepodległości 8

30

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze
65-025 Zielona Góra, ul. Traugutta 10

31

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie,
70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1

32

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu,
33-300 Nowy Sącz, ul. Batorego 80

33

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.,
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Wolności 30

34

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach,
08-110 Siedlce, ul. Zbrojna 39

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w
Częstochowie,
42-200 Częstochowa, ul. Boya
Żeleńskiego 7/9
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni,
81-333 Gdynia, ul. Morska 24
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie,
10-404 Olsztyn, ul. Lubelska 5
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy,
87-100 Toruń, ul. Fabryczna 36 pok.24
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu,
50-525 Wrocław, ul. Joannitów 13
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Opolu,
45-090 Opole, ul. Księcia Jana
Dobrego 1
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu,
61-875 Poznań, al. Niepodległości 8
I piętro pokój nr 201
PKP Polskie Linie Kolejowe
Zakład Linii Kolejowych w Zielonej
Górze
oddział zamiejscowy w
Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp.,
ul. Orląt Lwowskich 15
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie
70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Nowym
Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Batorego
80
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie
Wlkp.,
63-400 Ostrów Wlkp., ul.
Wolności 30
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach,
08-110 Siedlce, ul. Zbrojna 39
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35

36

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej,
26-110 Skarżysko – Kamienna,
ul. Rejowska 29
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu,
58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 9
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej,
Dział Automatyki i Telekomunikacji,
26-110 Skarżysko – Kamienna,
ul. Rejowska 29
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu,
58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 9
Piętro II; pok. 25
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Załącznik nr 7.4
do SIWZ Nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14

Płatnicy oraz miejsca dostaw

L. p.

Nazwa płatnika (wraz z adresem)

1

PKP CARGO S.A.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

2

PKP CARGO S.A.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

3

PKP CARGO S.A.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

4

PKP CARGO S.A.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

5

PKP CARGO S.A.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

6

PKP CARGO S.A.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

7

PKP CARGO S.A.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

8

PKP CARGO S.A.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

9

PKP CARGO S.A.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

10

PKP CARGO S.A.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

Miejsce dostawy

PKP CARGO S.A
Centralny Zakład Spółki,
22-400 Łódź,
ul. J. G. Blocha 15
PKP CARGO S.A
Centralny Zakład Spółki,
01-252 Warszawa,
ul. Przyce 17
PKP CARGO S.A
Południowy Zakład Spółki,
33-300 Nowy Sącz,
ul. Stanisława Wyspiańskiego 1
PKP CARGO S.A
Południowy Zakład Spółki,
40-542 Katowice,
ul. Św. Huberta 11
PKP CARGO S.A
Zachodni Zakład Spółki,
60-717 Poznań,
ul. Kolejowa 23
PKP CARGO S.A
Zachodni Zakład Spółki,
70-612 Szczecin,
ul. Marynarska 1
PKP CARGO S.A
Dolnośląski Zakład Spółki,
50-443Wrocław,
ul. Pułaskiego 56
PKP CARGO S.A
Północny Zakład Spółki,
81-337Gdynia,
ul. Celna 3
PKP CARGO S.A
Śląski Zakład Spółki,
42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Piłsudskiego 21
PKP CARGO S.A
Wschodni Zakład Spółki,
26-110 Skarżysko-Kamienna,
ul. Piękna 27
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11

PKP CARGO S.A.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

12

PKP CARGO S.A.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

13

PKP CARGO S.A.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

14

PKP CARGO S.A.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

15

PKP CARGO Centrum Logistyczne
Małaszewicze Sp. z o.o.
Ul. Kolejarzy 22b
21-540 Małaszewicze

16

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.
Ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

17

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.
Ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

18

PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

19

CARGOSPED Sp. z o.o.,
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa

PKP CARGO S.A
Centrala,
02-021 Warszawa,
ul. Grójecka 17
PKP CARGO S.A
Centrala,
40-156 Katowice,
ul. Korfantego 138
PKP CARGO S.A
Centrala,
30-001 Kraków,
ul. Kamienna 6
PKP CARGO S.A
Centrala,
85-713 Bydgoszcz,
ul. Sobieszewska 3
PKP CARGO Centrum Logistyczne
Małaszewicze Sp. z o.o.
Ul. Kolejarzy 22b
21-540 Małaszewicze
PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.
Ul. Grójecka 17,
02-021 Warszawa
PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.
Ul. Czerwińskiego 6,
40-123 Katowice
PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
ul. Grójecka 17,
02-021 Warszawa
CARGOSPED Sp. z o.o.,
ul. Grójecka 17,
02-021 Warszawa
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Załącznik nr 7.5
do SIWZ Nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14
Płatnicy oraz miejsca dostaw

L.p.

Nazwa płatnika (wraz z adresem)

Miejsce dostawy

1.

TK Telekom sp. z o.o.
ul. Kijowska 10/12A
03-743 Warszawa

TK Telekom sp. z o.o.
ul. Kijowska 10/12A
03-743 Warszawa
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Załącznik nr 7.6
do SIWZ Nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14
Płatnicy oraz miejsca dostaw

L.p.

Nazwa płatnika (wraz z adresem)

Miejsce dostawy

1.

PKP Informatyka spółka z o.o.
Aleje Jerozolimskie 140
02-305 Warszawa

PKP Informatyka spółka z o.o.
Aleje Jerozolimskie 140
02-305 Warszawa
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Załącznik nr 8
do SIWZ Nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
………………………………………….
(miejscowość)

…………….
(data)

My niżej podpisani, upoważnieni przedstawiciele:
Wykonawcy: ………………………...
Odbiorcy/Płatnika: ………………….
niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione aparaty telefoniczne GSM zostały dostarczone
zgodnie z warunkami umowy nr ……………….
oraz
Nr zamówienia: ………………………..
Przedmiot dostawy:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wymienić model aparatu telefonicznego wraz z nr seryjnym)

Liczba dostarczonych aparatów telefonicznych
zamówieniem

……

szt. zgodna / nie zgodna* ze złożonym

Brak szt. ………………………………

Nadwyżka szt. ……………………………

Nie stwierdza się / stwierdza się* uszkodzenia/e opakowania zawierającego aparat/y telefoniczne.

ODBIORCA:

WYKONAWCA:

………………………………….

………………………………….

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 9
do SIWZ Nr EF101d-9000-20-3/36/RW/14
Wzór gwarancji należytego wykonania umowy

Zamawiający
(„Beneficjent”)
Gwarancja ……………………………………….nr …………………..
Niniejsza Gwarancja ……………………………… (zwana dalej "Gwarancją") została wystawiona na
zlecenie firmy…………………………………., w celu zagwarantowania właściwego wykonania
przez ……………………………… (zwany dalej „Wykonawcą”) Umowy, która ma być zawarta
pomiędzy
Wykonawcą
a
Państwem
(Beneficjentem)
na:
„……………………………………………………………..”, zadanie nr ……………….. realizowanego
w ramach projektu p.n. ………………………………………..” (zwanej dalej „Umową”).
Gwarant
……………………………….
z
siedzibą
w
……………………
przy
ul.
………………………………….. (zwany dalej "Gwarantem"), zobowiązuje się nieodwołalnie
i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych Umowy, do zapłacenia na Państwa
rzecz każdej kwoty do maksymalnej wysokości:
1) …………………… waluta ….. (słownie: ………………………….) stanowiącej 100% sumy
gwarancyjnej w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
(w tym z tytułu kar umownych) w okresie od……………do ….dni od wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (potwierdzonego protokołem odbioru
końcowego*)
2) oraz ………………….. waluta….. (słownie: ………………………) stanowiącej 30% sumy
gwarancyjnej w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia wad lub usterek (w tym z tytułu kar
umownych) w okresie od dnia odbioru końcowego……………do …….. dnia po upływie okresu
rękojmi za wady/gwarancji, wynoszącego …… miesięcy (od daty podpisania przez strony
protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń*)

w terminie 14 dni po otrzymaniu od Państwa pierwszego pisemnego żądania zawierającego
oznaczenie Gwarancji, kwoty Państwa żądania oraz oświadczenie następującej treści:
„W związku z udzieloną przez Państwa Gwarancją nr … oraz okolicznością, iż Wykonawca nie
wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, prosimy o przekazanie na nasz
rachunek
nr…………………prowadzony
w
banku
………………….
kwoty
……………………(waluta) ……(słownie: ……………….). Żądana kwota jest należna z tytułu
Gwarancji w związku z niewykonaniem/ nienależytym wykonaniem** umowy przez Wykonawcę/
Żądana kwota jest należna z tytułu Gwarancji w związku z niewykonaniem przez Wykonawcę
zobowiązań z tytułu usunięcia wad i usterek** ”.
Zobowiązanie Gwaranta wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej płatności
dokonanej w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji.
Żądania zapłaty w ramach Gwarancji mogą być skutecznie składane począwszy od dnia
podpisania Umowy przez obie strony Umowy.
Żądanie zapłaty może zostać złożone do Gwaranta za pośrednictwem banku prowadzącego
Państwa rachunek, który potwierdzi, że podpisy widniejące na żądaniu zapłaty zostały złożone
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przez osoby uprawnione do reprezentowania Państwa (Beneficjenta) lub potwierdzone przez
notariusza.
Gwarancja wygasa całkowicie jeżeli Państwa żądanie zapłaty wraz z Państwa oświadczeniem nie
zostanie złożone do Gwaranta w terminie ważności Gwarancji lub w przypadku zwrócenia
niniejszej Gwarancji przed terminem jej ważności.
Gwarancja powinna być zwrócona do Gwaranta niezwłocznie po upływie terminu ważności,
jednakże Gwarancja wygasa również z upływem tego terminu, nawet jeżeli niniejszy dokument nie
zostanie zwrócony do Gwaranta.
Gwarant się zgadza, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków
Umowy lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej Umową, lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między
Beneficjentem a Zobowiązanym, nie zwalnia Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności
wynikającej z niniejszej gwarancji.
Gwarancja jest nieprzenośna.
Gwarancja poddana jest prawu polskiemu.
Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Beneficjenta.

* w zależności od wymagań wynikających z umowy, np. od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego.
** niepotrzebne skreślić
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