Warszawa, dnia 20 maja 2009r.

Zatwierdzona
przez Dyrektora Biura Administracyjnego
ElŜbietę Chodkiewicz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Świadczenie usług pakietowej transmisji danych za pomocą sieci telefonii komórkowej bez
włączonej usługi roamingu oraz dostawy dedykowanych modemów [znak sprawy: 15/2009].

I.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) – Dz. U. z 2007r. Nr 223,
poz.1655 z późn. zmian.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zmian.).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U.
Nr 241, poz. 1763).
II.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa:

Kancelaria Prezydenta RP

NIP:

526-10-05-022

Adres:

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Strona internetowa:

www.prezydent.pl

Numer telefonu:

(+ 48 22) 695 28 63

Numer faksu:

(+ 48 22) 695 28 62

Czas urzędowania:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15 -16.15

III. Definicje i skróty
WyraŜenie i skróty uŜyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
Zamawiający – Kancelaria Prezydenta RP
Siwz – specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ustawa lub Pzp – Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
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IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego

prowadzone

jest

w trybie

przetargu

nieograniczonego - art. 39 – 46 ustawy Pzp.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pakietowej transmisji danych za pomocą sieci
telefonii komórkowej tj. 27 szt. abonentów oraz dostawa 27 szt. dedykowanych modemów bez
włączonej usługi roamingu.
2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (CPV):
 64.21.20.00-5 – usługi telefonii komórkowej;
 32.55.24.10-4 – modemy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie,
wymagania zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa załącznik nr 2 do siwz –
Opis przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom określonym przez Zamawiającego.
5. Wymagania przedmiotowe:
Wykonawca składający ofertę dostarczy:
a)

ofertę wykonawcy – załącznik nr 4;

b)

umowę świadczenia usług;

c)

oświadczenie Wykonawcy - w przypadku załoŜenia blokady SIMLOCK - do bezpłatnego
usunięcia przedmiotowej blokady ze wszystkich dostarczonych modemów po zakończeniu
okresu trwania umowy.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Dostawa urządzeń (modemów) do pakietowej transmisji danych w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania
umowy .
2. Świadczenie usługi – od dnia 1 lipca 2009r. do wyczerpania kwoty zamówienia, jednak nie dłuŜej niŜ
do dnia 31 grudnia 2010 roku.
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 pkt. 1–4 ustawy Pzp, tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
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d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie
złoŜonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy i na podstawie złoŜonych wraz z ofertą dokumentów Ŝądanych przez
Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w VIII części SIWZ.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca
„spełnia” lub „nie spełnia” poszczególne warunki.
4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złoŜyli
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich
uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.
VIII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca zobowiązany jest do złoŜenia niŜej wymienionych dokumentów:
1.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 ust. 1 oraz dotyczące art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3).

2.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (składany dokument winien być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert) w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do
wykonywania działalności objętej zamówieniem (potwierdzenie warunku z pkt. VII ppkt. 1 lit. a).

3.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów
składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złoŜone w oryginalne lub kopia
poświadczona notarialni

4.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego dokumenty wymienione w punkcie VIII pkt 2 składa kaŜdy z Wykonawców
oddzielnie.

5.

Ponadto w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących
wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
kopii.

6.

JeŜeli oferta wykonawców, którzy złoŜyli ją wspólnie zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy,
Wykonawcy muszą przedstawić umowę regulującą ich odpowiedzialność i współpracę.
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Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

7.

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie VIII ppkt 2 składa dokument wystawiony w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.

8.

Dokument, o którym mowa w pkt VIII ppkt. 6 musi być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

9.

Dokument ten jest składany w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz tłumaczeniem na język polski.

10.

JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

11.

Inne dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

IX.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyŜszej procedury
wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na numer: (22) 695 28 62 bądź mailem na adres:
zamowienia@prezydent.pl.

2.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyŜszej procedury
zamawiający przekazuje pisemnie, faksem bądź mailem na adres podany w ofercie.

3.

Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem uwaŜa się za złoŜone
w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. KaŜda ze stron
na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wszelką korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem naleŜy kierować na
adres:
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
z dopiskiem:
„Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pakietowej transmisji danych za pomocą sieci
telefonii komórkowej oraz dostawy dedykowanych modemów – [znak sprawy – 15/2009].”
5.

W przypadku przekazywania korespondencji drogą elektroniczną naleŜy ją niezwłocznie potwierdzić
pisemnie.
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6.

Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z dokumentami lub oświadczeniami wymaganymi na
potwierdzenie spełnienia stawianych im warunków (w punkcie VIII SIWZ) oraz dokumenty
potwierdzające spełnianie wymagań przedmiotowych (pkt V ppkt 5 SIWZ) były składane pod
rygorem niewaŜności na piśmie.

7.

Zamawiający nie udziela Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane przez Wykonawców zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.

8.

Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o przesłanie drogą elektroniczną druków
składających się na ofertę wykonawcy:
• e-mail: zamowienia@prezydent.pl

9.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Jolanta Stańczykowska – tel. (22) 695 28 63 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15-16.15.

X. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ
1. W

razie

niejasności

dotyczących

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego,

a w szczególności dotyczących SIWZ, wykonawca moŜe zwrócić się pisemnie do zamawiającego
o wyjaśnienie, jednak nie później niŜ 6 dni przed terminem składania ofert.
2. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie jednocześnie przekazana pisemnie wszystkim
wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieszczona na stronie
internetowej zamawiającego.
3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić
treść SIWZ. Dokonana zmiana specyfikacji zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz zostanie umieszczona na stronie zamawiającego i będzie wiąŜąca.
4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
XI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający, na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy, nie nakłada obowiązku wnoszenia wadium.

XII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ustala się termin 30 dni związania złoŜoną ofertą.
Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

2.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3.

Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie więcej niŜ jednej oferty do postępowania,
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŜonych przez danego wykonawcę.

4.

Oferta pod rygorem niewaŜności musi być sporządzona w sposób czytelny (pismem maszynowym, na
komputerze bądź odręcznie), w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

5.

Wymagane w specyfikacji dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
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6.

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
(bądź w takiej samej formie merytorycznej). Do formularza oferty naleŜy załączyć dokumenty
wymagane w SIWZ, tj.:

7.

a)

dokumenty lub oświadczenia wymienione w pkt. VIII SIWZ;

b)

dokumenty wymienione w pkt. V ppkt. 5 SIWZ.

Dokumenty wymagane przez zamawiającego i dołączone do formularza oferty (załącznik nr 1) mogą
być:
a) przedstawione w formie oryginału,
b) przedstawione w formie kopii z napisem ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM oraz podpisane przez
uprawnione osoby (wymienione w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej

lub posiadająca

uprawnioną/uprawnione

pełnomocnictwo

do reprezentowania

podpisane

wykonawcy).

przez

Poświadczenie

osobę/osoby
za

zgodność

z oryginałem powinno mieć miejsce na kaŜdej stronie dokumentu zawierającej treść.
8.

Formularz oferty podpisuje osoba reprezentująca wykonawcę na podstawie wpisu do odpowiedniego
rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej albo osoba naleŜycie umocowana przez osobę
uprawnioną do reprezentacji, przy czym dokument pełnomocnictwa załącza się do oferty.

9.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty
musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii.

10. W przypadku podpisania oferty i załączników składanych wraz z ofertą w inny sposób niŜ określony
w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo teŜ przez inne osoby
niŜ wymienione w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na
podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, naleŜy do oferty dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo. W
wypadku przedłoŜenia kopii pełnomocnictwa do podpisania oferty, wymagane będzie notarialne
poświadczenie zgodności z oryginałem. TakŜe udzielanie dalszych pełnomocnictw musi być
potwierdzone notarialne.
11. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą
na zidentyfikowanie podpisu.
12. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być opatrzone podpisem.
13.

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty.

14. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert,
zaadresowanej:
„Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa”
i oznaczonej:
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„Świadczenie usługi pakietowej transmisji danych za pomocą sieci telefonii komórkowej oraz
dostawy dedykowanych modemów - nie otwierać przed dniem 2 czerwca 2009 roku, godz.
12:00”

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego oznakowania
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
16. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert.
17. Powiadomienie musi być złoŜone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem
"ZMIANA"/"WYCOFANIE", zarówno zmiana jak wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące
treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.
18. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, Ŝe nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone napisem:
“INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA.” Informacja o zastrzeŜeniu
dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa naleŜy podać równieŜ w załączniku nr 1 –
Formularzu oferty.
XIV.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego w Warszawie, w Kancelarii Głównej przy ul. Wiejskiej
10, parter wejście „D” w terminie do dnia 2 czerwca 2009 roku godz. 11:00
2. ZłoŜona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu.
4. Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 2 czerwca 2009 roku o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego,
w sali nr 110 przy ul. Wiejskiej 10, w Warszawie.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Otwierając oferty zamawiający poda:
•

nazwy i adresy wykonawców,

•

ceny ofertowe (oraz inne istotne elementy takie jak gwarancje, termin wykonania, warunki płatności
zawarte w ofertach).

7. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, zamawiający
prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.
XV.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIENIA
1. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w załączniku nr 2 do SIWZ. Cena
musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz
z podatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do siedziby zamawiającego, oraz wszystkie
pochodne (między innymi: koszty ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.).
2. Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji przez okres
realizacji zamówienia.
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3. Cena oferty musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4. Wykonawca podaje cenę oferty w załączniku nr 1 – formularzu oferty.
5. Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty.
6. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XVI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między wykonawcą, a zamawiającym realizowane będą w złotych polskich (PLN).
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny złoŜonych ofert, według następujących kryteriów i ich wag:
a) Cena za pojedynczy abonament miesięczny nieograniczonego, bezprzewodowego dostępu do
Internetu poprzez usługę polegającą na pakietowej transmisji danych za pomocą sieci telefonii
komórkowej:
50 %
b) Cena za pojedyncze urządzenie typu I dedykowane do świadczenia usługi polegającą na
pakietowej transmisji danych za pomocą sieci telefonii komórkowej:
35 %
c) Cena za pojedyncze urządzenie typu II dedykowane do świadczenia usługi polegającą na
pakietowej transmisji danych za pomocą sieci telefonii komórkowej:
15 %
2. Zamawiający wynik otrzymany z poniŜszych wzorów będzie zaokrąglał do 2 miejsc po przecinku,
zgodnie z zasadami matematyki.

3. Ocena punktowa ceny za pojedynczy abonament miesięczny nieograniczonego, bezprzewodowego
dostępu do Internetu poprzez usługę polegającą na pakietowej transmisji danych za pomocą sieci
telefonii komórkowej (X1), zostanie dokonana wg poniŜszego wzoru:
Cena oferowana minimalna brutto
X1 = ----------------------------------------------------------------x 100 x waga kryterium (0,50)
Cena badanej oferty brutto

4. Ocena punktowa ceny za pojedyncze urządzenie typu I dedykowane do świadczenia usługi
polegającej na pakietowej transmisji danych za pomocą sieci telefonii komórkowej (X2), zostanie
dokonana wg poniŜszego wzoru:
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Cena oferowana minimalna brutto
X2 = ----------------------------------------------------------------x 100 x waga kryterium (0,35)
Cena badanej oferty brutto
5. Ocena punktowa ceny za pojedyncze urządzenie typu II dedykowane do świadczenia usługi
polegającej na pakietowej transmisji danych za pomocą sieci telefonii komórkowej (X3), zostanie
dokonana wg poniŜszego wzoru:
Cena oferowana minimalna brutto
X3 = ----------------------------------------------------------------x 100 x waga kryterium (0,15)
Cena badanej oferty brutto

6. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów (Z) obliczoną na podstawie
poniŜszego wzoru:
Z= X1 + X2 + X3
XVIII. INFORMACJE O PODWYKONAWSTWIE
W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający Ŝąda wskazania zakresu prac
w formularzu oferty.

XIX.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.
1. Zamawiający wyraŜa zgodę na podpisanie standardowej umowy wykonawcy, po wcześniejszym
zapoznaniu się z jej treścią i akceptacją zawartych w niej postanowień. Wykonawca dołączy do oferty
WZÓR umowy uzupełnionej o warunki gwarancji wymagane przez zamawiającego.
2. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niŜ przed upływem terminu związania
ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie
doręczone wybranemu wykonawcy.
3. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego wynikają
z przepisów kodeksu cywilnego i dotyczą przede wszystkim roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienaleŜytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz rękojmi.
4. Łączna wartość zamówienia wynika ze złoŜonej oferty i wynosić będzie ..... zł netto tj. ......... zł brutto
(słownie: ............................. zł brutto).
5. Wartość brutto jest ceną ostateczną umowy zawierającą zapłatę za przedmiot umowy, wszelkie inne
koszty związane z jej realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT.
6. Z tytułu bezprzewodowego dostępu do Internetu, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy miesięcznie
wynagrodzenie, zwane opłatą abonamentową, w wysokości ....................................................... zł brutto
(

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

zł

netto

+

22%

VAT

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

zł;

słownie:

......................................................................................................................................................... brutto).
7. Opłata abonamentowa płacona będzie na podstawie otrzymanej faktury VAT z dołączonym
szczegółowym bilingiem dla kaŜdej karty SIM w ciągu 30 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego.
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8. Dostawa urządzeń (modemów) do pakietowej transmisji danych w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania
umowy.
9. Świadczenie usługi – od dnia 1 lipca 2009r. do wyczerpania kwoty zamówienia, jednak nie dłuŜej niŜ do
dnia 31 grudnia 2010 roku.
10. Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczone urządzenia będą fabrycznie nowe.
11. Wykonawca na dostarczone modemy udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.
12. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia dostawy danego modemu.
13. Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio do
wykonawcy.
14. Wykonawca będzie przyjmował powiadomienia o awariach i usterkach w formie elektronicznej (e-mail)
lub papierowej (faks).
15. Po powiadomieniu o zgłoszeniu uszkodzenia lub awarii modemu przez zamawiającego wykonawca
zobowiązuje się do przyjazdu do siedziby zamawiającego w celu

stwierdzenia usterki lub awarii

i oddania modemu do serwisu.
16. Na czas naprawy modemu wykonawca udostępni zamawiającemu inny modem zapewniający wszystkie
funkcjonalności modemu oddanego do serwisu.
17. NaleŜność za wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia zamawiający będzie regulował
przelewem na konto bankowe wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury przez
wykonawcę.
18. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wykonawcy odsetki w ustawowej wysokości za kaŜdy dzień
opóźnienia płatności po terminie określonym w pkt. 10.
19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy.
20. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną zamawiającemu z tytułu niedotrzymania terminu
realizacji zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za kaŜdy dzień zwłoki.
21. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną zamawiającemu w razie nienaleŜytego wykonania
umowy przez wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca - w wysokości 3%
wartości brutto umowy.
22. ZastrzeŜenie lub zapłata kar umownych nie wyłącza prawa zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
23. W przypadku załoŜenia blokady SIMLOCK Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia
przedmiotowej blokady ze wszystkich dostarczonych modemów po zakończeniu okresu trwania umowy.
24. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem zmiany terminu realizacji zamówienia – w sytuacji gdy
zmiana ta wynika z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy.
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XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub
moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej
staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe
mógł zapoznać się z jego treścią.

XXI. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XXII. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia
29 stycznie 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie
z warunkami określonymi w siwz.

XXIII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
XXIV.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UDZIELENIE

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane
przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią
załączniki do protokołu postępowania.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania.
3. Oferty mogą zostać udostępnione od chwili otwarcia.

4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.),
jeŜeli wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być
udostępniane.
5. Jawność protokołu, załączników do protokołu, ofert:
a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku,
b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,
c) udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin
jego urzędowania.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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Załącznikami do SIWZ są:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 24 ust. 1 i 2 Pzp,
4. Załącznik nr 4 – Oferta wykonawcy.
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Załącznik nr 1 do siwz
....................................................
pieczęć adresowa Wykonawcy
Zamawiający:
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

FORMULARZ OFERTY

Działając w imieniu i na rzecz firmy:
nazwa firmy .................................................................................................................................................
adres............................................................................................................................................................
telefon/faks ..................................................................................................................................................
NIP ...............................................................................................
REGON ........................................................................................
osoba do kontaktu .......................................................................................................................................
tel./e-mail ....................................................................................................................................................
nr konta bankowego Wykonawcy ...............................................................................................................
Imiona i nazwiska osób upowaŜnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pakietowej transmisji
danych za pomocą sieci telefonii komórkowej oraz dostawy dedykowanych modemów [znak
sprawy 15/2009], oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi
przez zamawiającego oraz o parametrach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
za cenę netto.......................................................zł. tj. brutto ........................................................zł (słownie:
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ zł brutto).
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Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z poniŜszymi warunkami:

Cena
jednostkowa
netto

Lp.

Opis

Ilość

1.

Cena za abonament miesięczny
nieograniczonego,
bezprzewodowego dostępu do
Internetu poprzez usługę polegającą
na pakietowej transmisji danych za
pomocą sieci telefonii komórkowej

27

2.

Cena za urządzenie (modem) typu I
dedykowane do świadczenia usługi
polegającą na pakietowej transmisji
danych za pomocą sieci telefonii
komórkowej.

24

3

Cena za urządzenie (modem) typu II
dedykowane do świadczenia usługi
polegającą na pakietowej transmisji
danych za pomocą sieci telefonii
komórkowej.

3

Ilość cykli
rozliczenio
wych

Całkowita
wartość netto
(zł)

Całkowita
wartość
podatku VAT
(zł)

Całkowita
wartość brutto
(zł)

18
(łącznie z
lipcem
2009r.)

R A Z E M:

•

Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z SIWZ w tym z warunkami gwarancji i uznajemy się za związanych
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

•

Zobowiązujemy się, do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w SIWZ.

•

UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

•

Podane ceny są ostateczne i zawierają koszty ubezpieczenia i transportu do miejsca dostawy oraz
wszelkie opłaty celne i podatkowe, a takŜe inne koszty Wykonawcy w tym zmianę parametrów
technicznych świadczonej usługi po przekroczeniu przez zamawiającego transferu w danym cyklu
rozliczeniowym.

•

Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do dopisania ich do standardowej umowy
wykonawcy.

•

Oświadczamy, Ŝe sposób reprezentacji i odpowiedzialności spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne i konsorcja)

•

Oświadczamy, Ŝe za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr ..............
niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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•

Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*
Następujące roboty zamierzamy zlecić podwykonawcom*:
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

.......................................................................
Podpis i pieczęć imienna osoby - osób
upowaŜnionej (ych) do reprezentowania
Wykonawcy

...............................
data i miejscowość
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Załącznik nr 2 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pakietowej transmisji danych za pomocą sieci telefonii
komórkowej (27 szt.) w okresie do 31 grudnia 2010 oraz dostawy (27 szt.) dedykowanych modemów.
1. Wymagania w zakresie świadczenia usługi pakietowej transmisji danych za pomocą sieci
komórkowej.
•
Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu w ramach miesięcznego abonamentu nieograniczony,
bezprzewodowy dostęp do Internetu poprzez usługę polegającą na pakietowej transmisji
danych za pomocą sieci telefonii komórkowej.
•
Wykonawca moŜe dokonać zmiany parametrów technicznych świadczonej usługi po
przekroczeniu przez Zamawiającego min. 4 GB transferu w danym cyklu rozliczeniowym dla
pojedynczej karty SIM, w ramach połączeń wykonywanych na terenie kraju
•
Wykonawca dostarczy kartę SIM umoŜliwiającą korzystanie z usług technologii HSDPA/
HSUPA.
•
Wykonawca zaoferuje taktowanie w 1 kB paczkach danych w ramach połączeń
nawiązywanych na terenie kraju
•
Wykonawca zaoferuje taktowanie w maksymalnie 100 kB paczkach danych w ramach
połączeń nawiązywanych poza granicami kraju
•
Dla 27 kart SIM dostarczanych w ramach niniejszego postępowania usługa roamingu będzie
wyłączona.

2. Wymagania w zakresie parametrów technicznych jakie muszą spełniać modemy dedykowane do
świadczenia usługi pakietowej transmisji danych za pomocą sieci komórkowej.
2.1 Modem typ I – 24 szt.:
a) Dostarczone urządzenia muszą być wykonana w standardzie PCMCIA EXPRESS 34/54
oraz zawierać adapter pozwalający na pracę w standardzie PCMCIA typ II
b) Urządzenia muszą zapewniać prawidłową pracę w następujących sieciach:
 HSPA/UMTS 2100 MHz – zapewniający pobieranie danych z szybkością 7,2 Mbps
(HSDPA) oraz wysyłanie danych z szybkością 1,92 Mbps (HSUPA) bez potrzeby
jakiejkolwiek aktualizacji oprogramowania modemu
 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz.
c) Dostarczone urządzenia muszą być wyposaŜone w antenę wewnętrzną oraz wielokolorową
diodę LED sygnalizującą pracę modemu w poszczególnych sieciach.
d) Urządzenie musi prawidłowo pracować w następujących systemach operacyjnych:
 MS Windows Vista (wersja 32 bitowa);
 MS Windows XP Pro;
 Mac OS X.
e) Pozostałe wymagania:
 automatyczna instalacji karty z jej własnej pamięci tzn. oprogramowanie oraz
sterowniki mają instalować się automatycznie z pamięci urządzenia, po jego
podłączeniu do komputera;
 wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS;
 zgodność ze wszystkimi popularnymi sieciami VPN
 dostarczane w ramach niniejszego postępowania modemy nie będą miały załoŜonej
blokady SIMLOCK lub Wykonawca zobowiąŜe się do bezpłatnego usunięcia
przedmiotowej blokady ze wszystkich modemów po zakończeniu okresu trwania
umowy.
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2.2 Modem typ II – 3 szt.:
a) Dostarczone urządzenia muszą być wykonana w standardzie USB (standard 2.0)
b) Urządzenia muszą zapewniać prawidłową pracę w następujących sieciach:
 HSPA/UMTS 2100 MHz – pracujący szybkością 7,2 Mbps bez jakiejkolwiek potrzeby
aktualizacji oprogramowania modemu;
 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz.
c) Dostarczone urządzenia musi być wyposaŜone w antenę wewnętrzną oraz wielokolorową
diodę LED sygnalizującą pracę modemu w poszczególnych sieciach.
d) Urządzenie musi prawidłowo pracować w następujących systemach operacyjnych:
 MS Windows Vista (wersja 32 bitowa);
 MS Windows XP Pro;
 Mac OS X.
e) Pozostałe wymagania:
 automatyczna instalacji karty z jej własnej pamięci tzn. oprogramowanie oraz
sterowniki mają instalować się automatycznie z pamięci urządzenia, po jego
podłączeniu do komputera;
 wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS;
 zgodność ze wszystkimi popularnymi sieciami VPN
 dostarczane w ramach niniejszego postępowania modemy nie będą miały załoŜonej
blokady SIMLOCK lub Wykonawca zobowiąŜe się do bezpłatnego usunięcia
przedmiotowej blokady ze wszystkich modemów po zakończeniu okresu trwania
umowy.
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Załącznik nr 3 do siwz

Pieczęć adresowa Wykonawcy

Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Oświadczenie

W imieniu firmy:
……………………………………..................………………………………………………………………………
………………………………………………….................…………………………………………………………
oświadczam / oświadczamy, Ŝe:

1. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.).
2. Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.)

……….............…………….............………………………..
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)

.........................., dnia ……..........….2009 r.
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Załącznik nr 4 do siwz

OFERTA WYKONAWCY
Zamawiający prosi o nie uŜywanie sformułowań: „jak w specyfikacji” lub „zgodna ze specyfikacją” lub
podobnych.

Parametry oferowane w zakresie świadczenia usługi pakietowej transmisji danych:
Lp.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Wymagane

Oferowane

Nieograniczony, bezprzewodowy dostęp do Internetu
poprzez usługę polegającą na pakietowej transmisji
danych za pomocą sieci telefonii komórkowej w
ramach zaoferowanego abonamentu
Wielkość transferu w danym cyklu rozliczeniowym po
przekroczeniu którego Wykonawca moŜe dokonać
zmiany parametrów technicznych świadczonej usługi
wyraŜona w GB
Karty SIM umoŜliwiające korzystanie z usług
technologii HSPA (UMTS)
Wielkość paczki danych wyraŜona w kB wg których
odbywać się będzie taktowanie połączeń na terenie
kraju.
Wielkość paczki danych wyraŜonej w kB, taryfikowanej
w ramach połączeń pakietowej transmisji danych za
pomocą sieci telefonii komórkowej nawiązywanych
poza granicami kraju, na terenie UE
Wielkość paczki danych wyraŜonej w kB, taryfikowanej
w ramach połączeń pakietowej transmisji danych za
pomocą sieci telefonii komórkowej nawiązywanych
poza granicami kraju oraz poza terenem UE

Parametry oferowanych modemów dedykowanych do świadczenia usługi pakietowej transmisji danych oraz
dedykowanych anten zewnętrznych.
1. Oferowany modem typu I: ………………………………………………………………..
2. Oferowany modem typu II: …………………………….…………………………………

Parametry modemu oferowanego w pkt. 1 (typ I)
Lp.
1.
2.
3.

4.

Wymagane

Oferowane

Złącze w standardzie PCMCIA EXPRESS 34/54
Adapter pozwalający na pracę w standardzie PCMCIA
typ II
HSPA/UMTS 2100 MHz – zapewniająca pobieranie
danych z szybkością 7,2 Mbps (HSDPA) oraz
wysyłanie danych z szybkością 1,92 Mbps (HSUPA)
bez potrzeby jakiejkolwiek aktualizacji
oprogramowania modemu
Praca w sieci GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900
MHz
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5.
6.

Wbudowana antena wewnętrzna
Wielokolorowa dioda LED sygnalizująca pracę w
róŜnych sieciach
7.
Prawidłowa praca urządzenia w następujących
systemach operacyjnych : MS Windows Vista (wersja
32 bitowa); MS Windows XP PRO, Mac OS X
8.
Automatyczna instalacji karty z jej własnej pamięci tzn.
oprogramowanie oraz sterowniki mają instalować się
automatycznie z pamięci urządzenia, po jego
podłączeniu do komputera Sterowni i oprogramowanie
dla systemu
9.
Obsługa odbierania/ wysyłania wiadomości SMS
10. Zgodność ze wszystkimi popularnymi sieciami VPN
11. Blokada SIMLOCK(*)
(*)
w przypadku załoŜenia blokady SIMLOCK do oferty Wykonawca dołącza pisemne zobowiązanie do
bezpłatnego usunięcia przedmiotowej blokady ze wszystkich dostarczonych modemów po
zakończeniu okresu trwania umowy.
Parametry modemu oferowanego w pkt. 2 (typ II)
Lp.

Wymagane

Oferowane

1.
2.

Złącze w standardzie USB 2.0
Praca w sieci HSPA/UMTS 2100 MHz – zapewniająca
pobieranie danych z szybkością 7,2 Mbps (HSDPA)
bez potrzeby jakiejkolwiek aktualizacji
oprogramowania modemu
3.
Praca w sieci GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900
MHz
4.
Wbudowana antena wewnętrzna
5.
Wielokolorowa dioda LED sygnalizująca pracę w
róŜnych sieciach
6.
Prawidłowa praca urządzenia w następujących
systemach operacyjnych : MS Windows Vista (wersja
32 bitowa); MS Windows XP PRO, Mac OS X
7.
Automatyczna instalacji karty z jej własnej pamięci tzn.
oprogramowanie oraz sterowniki mają instalować się
automatycznie z pamięci urządzenia, po jego
podłączeniu do komputera Sterowni i oprogramowanie
dla systemu
8.
Obsługa odbierania/ wysyłania wiadomości SMS
9.
Zgodność ze wszystkimi popularnymi sieciami VPN
10. Blokada SIMLOCK(**)
(**) w przypadku załoŜenia blokady SIMLOCK do oferty Wykonawca dołącza pisemne zobowiązanie do
bezpłatnego usunięcia przedmiotowej blokady ze wszystkich dostarczonych modemów po
zakończeniu okresu trwania umowy.

……….............…………….............………………………..
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką)

.........................., dnia ……..........….2009 r.
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