
                                        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa
Miejska Biblioteka Publiczna 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Wiktor Czuba  091 4898347, kom.  602610068
Tomasz Bednarek 091 4898355, kom. 666871340

Adres
ul. Hoene-Wrońskiego 1

Kod pocztowy 
71-302

Miejscowość
Szczecin 

Województwo
Zachodniopomorskie

Telefon  09 4872164 Faks 091 4861909

Poczta elektroniczna (e-mail)
wczuba@mbp.szczecin.pl 

Adres internetowy (URL)
www.mbp.szczecin.pl

II. TRYB ZAMÓWIENIA.                                                                                                                                       
Przetarg nieograniczony.

III. ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.  

     Jak w wyżej 
                                                                            
IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ  WIELKOŚCI  LUB  ZAKRESU Z 
PODANIEM INFIRMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
Przedmiotem zamówienia jest usługa transmisji danych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w 
latach 2015-2017
1. Kod CPV – 723180-7 (usługa przesyłu danych)
2. Wymagania Zamawiającego i informacje istotne dla Wykonawców niezbędne do prawidłowego wykonania

przedmiotu zamówienia:

Transmisja danych dla Dyrekcji MBP

Dla dyrekcji MBP  w Szczecinie wymagane jest łącze symetryczne.
Minimalna przepustowość łącza dla dyrekcji -  Download 20 Mbit/s,  Upload 20 Mbit/s 
Maksymalny czas błądzenia pakietów do najbliższego routera brzegowego w milisekundach: 30 ms.

Transmisja danych dla Filii MBP 

Wymagane łącze asymetryczne.
Przepustowość łącza usługi transmisji danych:  określone jako minimum dla poszczególnych filii
Maksymalny czas błądzenia pakietów do najbliższego routera brzegowego w milisekundach: 30 ms.

Lokalizacja Filii MBP i dyrekcji MBP wraz z prędkościami minimum dla poszczególnych placówek.

Lp. Jednostka
organizacyjna Adres lokalizacji Telefon

Minimalne wymagania
przepływności łącza

(Mbit/s)

1. Dyrekcja MBP ul. Hoene-Wrońskiego 1, 71-302 Szczecin 91 48 72 164
20

łącze symetryczne

2. Filia nr 1 ul. B. Śmiałego 4, 70-350 Szczecin 91 48 43 889
Download Upload

6 1

3. Filia nr 2 ul. Sikorskiego 10, 70-313 Szczecin 91 48 43 259 6 1

4. Filia nr 3 ul. Światowida 97, 71-726 Szczecin 91 42 14 770 4 1

5. Filia nr 4 ul. Barnima 25, 71-434 Szczecin 91 42 33 374 8 1

6. Filia nr 5 ul. Mieszka I 105, 70-106 Szczecin 91 48 21 537 6 1

7. Filia nr 6 ul. Dziennikarska 39, 70-822 Szczecin 91 46 00 703 6 1

8. Filia nr 8 ul. Konopnickiej 9, 71-150 Szczecin 91 48 73 421 6 1

9. Filia nr 10 ul. Bałtycka 6, 70-880 Szczecin 91 43 17 401 6 1

mailto:wczuba@mbp.szczecin.pl


Lp. Jednostka
organizacyjna Adres lokalizacji Telefon

Minimalne wymagania
przepływności łącza

(Mbit/s)

10. Filia nr 11 ul. Pogodna 49, 71-376 Szczecin 91 42 41 037 6 1

11. Filia nr 12 ul. św. Marcina 1, 71-554 Szczecin 91 42 27 109 6 1

12. Filia nr 13 ul. Księżnej Zofii 2, 71-582 Szczecin 91  44 23 857 8 1

13. Filia nr 14 ul. Krzemienna 17, 70-734 Szczecin 91  46 09 631 6 1

14. Filia nr 17 ul. Łukasiewicza 8, 71-317 Szczecin 91 48 77 922 6 1

15. Filia nr 18 ul. Bat. Chłopskich 26a, 70-764 Szczecin 91 43 17 236 6 1

16. Filia nr 19 ul. Włościańska 1, 70–021 Szczecin 91 48 22 077 6 1

17. Filia nr 20 ul. Śląska 21, 70-434 Szczecin 91 48 84 247 6 1

18. Filia nr 22 ul. Narutowicza 4, 70-231 Szczecin 91 48 84 788 6 1

19. Filia nr 25 ul. Ku Słońcu 76, 71-047 Szczecin 91 48 35 117 6 1

20. Filia nr 28 pl. Lotników 7, 70-414 Szczecin 91 46 46 894 6 1

21. Filia nr 29 ul. Kresowa 1, 71-770 Szczecin 91 42 69 195 6 1

22. Filia nr 30 ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin 91 48 25 444 6 1

23. Filia nr 36 ul. Bartnicza 10a, 71-487 Szczecin 91 46 46 971 6 1

24. Filia nr 38 ul. 26 Kwietnia 1, 71-246 Szczecin 91 43 15 678 6 1

25. Filia nr 41 ul. Piaseczna 40, 70-892 Szczecin 91 43 17 186 6 1

26. Filia nr 42 ul. Potulicka 29, 70-234 Szczecin 91 43 33 402 6 1

27. Filia nr 43 ul. Klonowica 46a, 71-241 Szczecin 91 83 10 997 10 1

28. Filia nr 46 ul. Nad Odrą 26, 71-833 Szczecin 91  42 41 080 6 1

29. Filia nr 48 ul. Rydla 93, 70-783 Szczecin 91 46 42 881 6 1

30. Filia nr 50 ul. Maciejewicza 27, 71-004 Szczecin 91 43 58 961 6 1

31. Filia nr 53 ul. Seledynowa 50, 70 - 781 Szczecin 91 46 30 903 6 1

32. Filia nr 54 al. Wojska Polskiego 2, 70-471 Szczecin 91 884 89 01 20 1

33. Filia nr 3 Dz.. ul. Nałkowskiej 15, 70-783 Szczecin 91 46 26 346 6 1

34. Filia nr 9 Dz. ul. Ks. Anastazji 27/2, 71-669 Szczecin 91 44 22 241 6 1

Ponadto:
1. Jedna linia telefoniczna pod łącze internetowe.
2. Urządzenia dostarczone przez Wykonawcę służące do świadczenia usług transmisji danych będą posiadały

port RJ 45 Ethernet. Musi być zapewniona współpraca z routerami MBP (Mikrotik).
3. Wykonawca przydzieli po jednym stałym adresie IP dla każdej z filii MBP, a dla lokalizacji Dyrekcja MBP

co najmniej 4 adresy stałe dostępne dla Zamawiającego.
4. Rozwiązania typu firewall nie są wymagane.
5. Nie dopuszcza się ograniczenia żadnymi limitami transmisji danych, ani ograniczenia prędkości transmisji

danych po przekroczeniu dowolnego progu wysłanych/pobranych danych.
6. Dopuszcza się wykorzystanie dowolnego rodzaju łącza przy tzw. ostatniej mili do użytkownika końcowego –

pod warunkiem, że zostanie zachowany wymagany transfer minimalny.
7. Uruchomienie usługi transmisji danych nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.



V. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

   Umowa będzie zawarta  na okres od dnia jej podpisania  do 30.09.2017 r.        

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
      OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
1. Wykonawca załączy do formularza OFERTA (załącznik nr 1 SIWZ) następujące dokumenty:

1) Oświadczenie Wykonawcy złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 SIWZ,

2) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (por. § 5 ust. 3 SIWZ),

3) Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru,  wystawione  nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

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

5) Aktualnego  zaświadczenia właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na
raty  zaległych  płatności  bądź wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  – wystawione  nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6) Pełnomocnictwo (w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba).

2. Ocena  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  będzie  przeprowadzona  w  oparciu  o  przedłożone
przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzające ich spełnienie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia.

VIII.  WYMAGANE WADIUM 
   Wykonawca przystępujący do przetargu jest zwolniony z obowiązku uiszczenia wadium.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.            
1. Wprowadza się następujące kryteria oceny ofert : Cena (waga – 40%) i Jakość (waga – 60%)

2. Zamawiający podaje że „Cena” oferty to suma miesięcznych abonamentów, które to abonamenty zostaną podane
przez Wykonawcę w ofercie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 dla poszczególnych lokalizacji.

3. Zamawiający wymaga określenia miesięcznych abonamentów w cenach brutto w PLN.

4. Zamawiający podaje, że kryterium „Jakość”  to suma przepływność łączy, która to przepływność łączy zostanie
podana przez Wykonawcę w ofercie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 dla poszczególnych lokalizacji.

5. Zamawiający wymaga określenia przepływności każdego łącza w Mbit /sekundę dla szybkości pobierania danych
(download).

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.  
     Miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie ul. Hoene-Wrońskiego 1,
                        od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00                                                 
      Termin – 04.08.2015 r.,  do godziny  - 10.00

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.                                                                                               
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.   

                                                                                 
XII. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE ŻE:
1. Nie zamierza zawierać umowy ramowej.
2. Nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
3. Nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zamawiający: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
71-302 Szczecin, ul. J. Hoene-Wrońskiego 1,
tel. 91 487 21 64,
faks 91 486 19 09,
e-mail: wczuba@mbp.szczecin.pl

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na: 

„świadczenie usług transmisji danych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie 
w latach 2015-2017”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) zwanej
dalej : ustawą

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią wzory następujących dokumentów:
załącznik nr 1: Formularz ofertowy 
załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy,
załącznik nr 3: Projekt umowy,
załącznik nr 4: Opis przedmiotu zamówienia.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmnjtg44ti


§ 1
Informacje ogólne

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę na formularzu stanowiącym  załącznik nr 1 do SIWZ. Za ofertę uważa się tenże

formularz oraz załączone do niego dokumenty.
4. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Wykonawca może powierzyć wykonania zadania podwykonawcom. 

§ 2
Opis sposobu przygotowania ofert oraz sposób zmiany i wycofania złożonej oferty

1. Ofertę sporządza się w języku polskim. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem albo
nieścieralnym atramentem.  Oferty  nieczytelne  zostaną  odrzucone.  Zamawiający  nie  wyraża  zgody na złożenie  dokumentów
tworzących ofertę w formie elektronicznej.

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Oferta powinna być zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadać ponumerowane strony.
4. Dokumenty  tworzące  ofertę  muszą  być  podpisane  przez  osoby  upoważnione  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu

Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. z odpisu z KRS,
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

5. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  dołącza  do  oferty  kopię  jakiegoś  dokumentu,  musi  być  ona  poświadczona  za  zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę z adnotacją „za zgodność z oryginałem”. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie
dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez wszystkie te osoby. Uznaje
się,  że  pełnomocnictwo  do podpisania  oferty obejmuje  pełnomocnictwo  do poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem kopii
dokumentów załączonych do oferty. 

6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisującą ofertę.
7. Wszystkie  formularze  zawarte  w  niniejszej  SIWZ  Wykonawca  wypełni  ściśle  według  wskazówek  zawartych  w  SIWZ.  W

przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – wpisuje „nie dotyczy”.
8. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny muszą być zgodne z  formularzami

załączonymi do SIWZ.
9. Wykonawca umieści ofertę w nieprzeźroczystej kopercie, która:

a) będzie zaadresowana na Zamawiającego
b) będzie wymieniać tytuł zadania - taki jak na pierwszej stronie SIWZ

c) będzie posiadać dopisek: „nie otwierać przed …………”, przy czym w tym miejscu wskazuje się termin i godzinę określone
w § 14.

10. Wykonawca umieści na kopercie także swoją nazwę (firmę) oraz adres.
11. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak

w ust. 9 i 10, z dodaniem słowa: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
14. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
15. Oferta  jest  jawna  od  chwili  jej  otwarcia,  z  wyjątkiem  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie
mogą one być udostępniane.

16. Wykonawca  nie może zastrzec swojej  nazwy (firmy)  oraz adresu,  a także informacji  dotyczących  ceny,  terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

17. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej
kopercie zatytułowanej jak w ust. 9 i 10, z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

§ 3
Oferty częściowe

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

§ 4
Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

§ 5
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24

ustawy.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący aktualnym zaświadczeniem o wpisie do rejestru o którym

mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (lub innego równoważnego i przewidzianego
przepisami prawa rejestru przedsiębiorców komunikacyjnych),

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  będzie  przeprowadzona  w oparciu o przedłożone przez Wykonawców
dokumenty i oświadczenia potwierdzające ich spełnienie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia.



§ 6
Dokumenty wymagane w ofercie

1. Wykonawca załącza do oferty następujące dokumenty:
a) Oświadczenie Wykonawcy złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
b) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (por. § 5 ust. 3 SIWZ),
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy,

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

e) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia,  że uzyskał  on przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie,  rozłożenie na raty zaległych płatności bądź
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,

f) Pełnomocnictwo (w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba).
2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń

lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane
przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo termin składania ofert.

4. Zamawiający  wzywa  także,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy

5. Zamawiający  zażąda  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  potwierdzonej  kopii  dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy
przedstawiona  przez  Wykonawcę  kserokopia  dokumentu  będzie  nieczytelna  lub  będzie  budzić  wątpliwości  co  do  jej
prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

6. Dokumenty  sporządzone  w języku  obcym  muszą  być  złożone  wraz  z  tłumaczeniami  na  język  polski  sporządzonymi  przez
tłumaczy przysięgłych.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa  powyżej składa
odpowiedni dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w

ust. 7,  zastępuje  się  je  dokumentem zawierającym oświadczenie  złożone przed notariuszem,  właściwym  organem sądowym,
administracyjnym  albo organem samorządu zawodowego  lub  gospodarczego  kraju,  w którym  Wykonawca  ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.

§7
Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy  składający  ofertę  wspólną  ustanowią  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  albo  do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo to musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami
i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie ust 1–4.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów

o których mowa w § 6 ust. 1 przez każdego Wykonawcę.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie jeden formularz (załącznik nr 1 do SIWZ).
8. W przypadku wygrania  postępowania  Wykonawcy wspólnie  ubiegający się  o  udzielenie  zamówienia  będą mieli  obowiązek

przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowę regulującą ich współpracę.

§ 8
Kryteria oceny ofert

1. Wprowadza się następujące kryteria oceny ofert: Cena (waga – 40%) i Jakość (waga – 60%)

2. Zamawiający podaje, że „Cena” oferty to suma miesięcznych abonamentów, które to abonamenty zostaną podane przez
Wykonawcę w ofercie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 dla poszczególnych lokalizacji.

3. Zamawiający wymaga określenia miesięcznych abonamentów w cenach brutto w PLN.

4. Zamawiający podaje, że kryterium „Jakość” to suma przepływność łączy, która to przepływność łączy zostanie podana przez
Wykonawcę w ofercie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 dla poszczególnych lokalizacji.



5. Zamawiający  wymaga  określenia  przepływności  każdego  łącza  w  Mbit  /sekundę  dla  szybkości  pobierania  danych
(download).

§ 9
Opis sposobu oceny ofert

1. O wyborze oferty Wykonawcy zadecyduje suma punktów uzyskanych w kryteriach „cena” i „jakość”.
2.  Liczba punktów w kryterium „cena” (suma miesięcznych abonamentów) zostanie obliczona wg wzoru:
        
        Cena najtańszej oferty

_____________________________ × 40 
Cena oferty badanej

3.     Liczba punktów w kryterium „jakość” (przepływność łącza) zostanie obliczona wg wzoru: 
       
              Suma przepływności łączy oferty rozpatrywanej 

                                                                                                                                                               × 60 
    Suma przepływności łączy z oferty z najwyższą jej wartością

        
4. Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów wynikająca z zsumowania punktów w kryteriach ”cena” i „jakość”.

§ 10
Wadium

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zwolniony z obowiązku uiszczenia wadium.

§ 11
Termin związania ofertą

Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

§ 12
Termin wykonywania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia 30.09.2017 r.
2. Uruchomienie  usługi  transmisji  danych  nastąpi  w terminie  30 dni  od dnia  podpisania  umowy,  ale  nie  wcześniej  niż  przed

zakończeniem się dotychczas obowiązującej umowy.  Zamawiający oświadcza, że zgodnie z treścią dotychczas obowiązującej
umowy wygasa ona z dniem 30.09.2015 r.

§ 13
Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Zamawiającego  (Szczecin,  ul.  Hoene-Wrońskiego  1),  w sekretariacie  (pomieszczenie  na
parterze),

2. Oferty należy składać do dnia 04.08.2015 r. do godz.10.00.
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas

na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert  i informuje o tym wykonawców,  którym
przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

§ 14
Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Szczecin, ul. Hoene-Wrońskiego 1), w dniu, w którym upływa termin składania
ofert, o godz.10.15, w pokoju Dyrektora (pomieszczenie na parterze, wejście przez sekretariat).

§ 15
Otwarcie i ocena ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest

otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
4. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.
5. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 3, Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na

ich wniosek.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych.
7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8. Zamawiający  zawiadamia  równocześnie  wykonawców,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
9. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

złożonych przez nich ofert.  Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji  dotyczących
złożonej oferty.

10. Zamawiający poprawia w ofercie:



a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych

zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

11. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający stosuje art. 90 ustawy.
12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87. ust. 2 pkt 3 ustawy,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub

niezaproszonego do składania ofert;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13. Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

§ 16
Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ będzie
najkorzystniejsza. 

2. Zawiadamiając o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, stosuje art. 92 ustawy.

§ 17
Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach przewidzianych w ustawie (por. art. 93 ustawy).
2. O unieważnieniu  postępowania  o udzielenie  zamówienia  zamawiający  zawiadamia  równocześnie  wszystkich  Wykonawców,

którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 18
Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz sposób porozumiewania się

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż:
a) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
b) na 4 dni  przed upływem terminu składania  ofert  – w przetargu  ograniczonym oraz negocjacjach z  ogłoszeniem,  jeżeli

zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
c) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
– pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków

zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej
stronie.

5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) w sprawach technicznych: Tomasz Bednarek, tel.: 666871340, e-mail: tbednarek@mbp.szczecin.pl
b) w sprawach formalnych: Wiktor Czuba, tel.602 610 068 , faks 91 486 19 09, e-mail: wczuba@mbp.szczecin.pl.

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, jednakże Zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-maili przy przekazywaniu następujących dokumentów:
a) pytań i wyjaśnień dotyczących SIWZ;
b) modyfikacji treści SIWZ;
c) wniosków o wyjaśnienie i wyjaśnienia treści ofert;
d) wniosków o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
e) wezwań kierowanych do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy;
f) informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny;
g) oświadczeń Wykonawców w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek rachunkowych;
h) wniosków Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź Wykonawców; 
i) zawiadomień  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  o  Wykonawcach,  którzy  zostali  z  postępowania  wykluczeni,

i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
j) zawiadomień o unieważnieniu postępowania.

7. Zamawiający podaje,  że  urzęduje  w godzinach  od 7.00 do 15.00 i  dokument  wniesiony do niego  faksem lub e-mailem po
godzinie 15.00 zostanie zarejestrowany następnego dnia.

§ 19



Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 20
Zobowiązania Wykonawcy związane z umową

1. Zobowiązania Wykonawcy dla danej Części szczegółowo określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści

niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

§ 21
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

§ 22
Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom,  których interes prawny w uzyskaniu zamówienia  doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego  przepisów ustawy prawo  zamówień  publicznych,  przysługują  środki ochrony prawnej  przewidziane  w dziale  VI
ustawy.

§ 23
Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie:
a) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  jeżeli zawiadomienie to

zostało przesłane w sposób określony w art.  27 ust. 2 ustawy,  albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (w
przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy),

b) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to
zostało przesłane w sposób określony w art.  27 ust.  2 ustawy,  albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób (w
przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy).

2. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania
w celu zawarcia umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą po jej podpisaniu na zasadach określonych w ustawie i w
§ 16 umowy (załącznik nr 3b do SIWZ).

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.



Załącznik nr 1 do SIWZ

O F E R T A 

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

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

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

nazwa i adres siedziby Wykonawcy

Regon .................................. Nr NIP ...............................
Nr konta bankowego ..................................................................................................................
Nr telefonu ....................................................... Nr faksu ..........................................................
Adres e-mail .......................................................

Działając  w imieniu  i  na  rzecz  wyżej  wskazanego  Wykonawcy,  w nawiązaniu  do  ogłoszenia  o
wszczęciu  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na:

„świadczenie usług transmisji danych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie 
w latach 2015-2017”.

składam(y) niniejszą ofertę w oraz zapewniam(y), że:

1. Są mi (nam) znane warunki postępowania, przepisy Prawa Zamówień Publicznych, treść SIWZ oraz
wymagania stawiane przez Zamawiającego,

2. Jest mi (nam) znany projekt umowy, którą zobowiązuję (zobowiązujemy) się podpisać w przypadku
wyłonienia mojej (naszej) oferty,

3. Zobowiązuję (Zobowiązujemy) się do uruchomienia usługi transmisji danych w terminie 30 dni od
daty podpisania umowy,  ale nie wcześniej  niż przed zakończeniem się dotychczas  obowiązującej
umowy, jaką ma zawartą Zamawiający (por. § 3 ust. 1 projektu umowy – załącznika nr 3 do SIWZ),

4. Zapoznałem (Zapoznaliśmy) się z warunkami technicznymi we wszystkich lokalizacjach, w jakich ma
być świadczona usługa transmisji danych, oraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i
oświadczam(y), że:
a) oferowane przeze mnie (przez nas) przepływności łącza dla wszystkich lokalizacji są realne,
b) zapewnię (zapewnimy)  symetryczne  rodzaje  łącza dla  lokalizacji  „Dyrekcja  MBP,  ul. Hoene-

Wrońskiego 1, 71-302 Szczecin”, zaś w pozostałych lokalizacjach zapewnimy symetryczne albo
asymetryczne rodzaje łącza,

c) usługa transmisji danych nie będzie ograniczona żadnymi limitami ilościowymi, a przepływność
łącza w żadnym momencie wykonania umowy nie będzie niższa niż zadeklarowana poniżej,

d) zapewnię (zapewnimy) dla lokalizacji Dyrekcja MBP co najmniej stałe 4 adresy publiczne IP, zaś
dla każdej pozostałej lokalizacji minimum jeden stały adres publiczny IP.

5. Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanych z niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
6. Oświadczam(y), że osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy ze strony Wykonawcy będą:

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

........................................................................ tel.: ………....… e-mail:…...…….…
7. Oświadczam(y), że zapewnię (zapewnimy) dla niżej podanych lokalizacji następujące przepływności

łącza przy następującej wysokości abonamentu miesięcznego:



Lp.
Jednostka

organizacyjna
Adres lokalizacji Telefon

Oferowana przepływność
(Download w Mbit/s)

JAKOŚĆ

Abonament miesięczny
brutto (zł)

CENA

1. Dyrekcja MBP Marcinowski Krzysztof 91 48 72 164

2. Filia nr 1 Polkowska Aneta 91 48 43 889

3. Filia nr 2 Dziewicka-Kuź Joanna 91 48 43 259

4. Filia nr 3 Buczkowski Zbigniew 91 42 14 770

5. Filia nr 4 Pietkiewicz Aldona 91 42 33 374

6. Filia nr 5 Haniewska-Tomaszewicz Joanna 91 48 21 537

7. Filia nr 6 Imbiorowicz Anna 91 46 00 703

8. Filia nr 8 Glapa Elwira 91 48 73 421

9. Filia nr 10 Mrozek Barbara 91 43 17 401

10. Filia nr 11 Kujawa Teresa 91 42 41 037

11. Filia nr 12 Żurkowska Anna 91 42 27 109

12. Filia nr 13 Łuszczyna Małgorzata 91 44 23 857

13. Filia nr 14 Styczewska Agnieszka 91 46 09 631

14. Filia nr 17 Wilczek Włodzimierz 91 48 77 922

15. Filia nr 18 Hańczaryk Joanna 91 43 17 236

16. Filia nr 19 Karolewska-Gacek Dorota 91 48 22 077

17. Filia nr 20 Schmidt Maria 91 48 84 247

18. Filia nr 22 Przestalska Dorota 91 48 84 788

19. Filia nr 25 Badowska Marta 91 48 35 117

20. Filia nr 28 Towpyha Julia 91 46 46 894

21. Filia nr 29 Lutyńska Katarzyna 91 42 69 195

22. Filia nr 30 Wilczek Aneta 91 48 25 444

23. Filia nr 36 Swalska Barbara 91 46 46 971

24. Filia nr 38 Piwcewicz Dorota 91 43 15 678

25. Filia nr 41 Kryszczak Małgorzata 91 43 17 186

26. Filia nr 42 Markowska Barbara 91 43 33 402

27. Filia nr 43 Buczek Natalia 91 83 10 997

28. Filia nr 46 Muzyka-Hajdukiewicz Aleksandra 91  42 41 080

29. Filia nr 48 Erbes Patrycja 91 46 42 881

30. Filia nr 50 Dziedzic Barbara 91 43 58 961

31. Filia nr 53 Ślusarczyk Elżbieta 91  46 30 903

32. Filia nr 54 Jóźwiak Sandra 91 884 89 01

33. Filia nr 3 Dz. Przybylska Agnieszka 91 46 26 346

34. Filia nr 9 Dz. Knap Joanna 91 44 22 241

Suma



Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. dokumenty wykazujące umocowanie osoby (osób) do występowania w imieniu i na rzecz

wykonawcy (§ 2 ust. 4 SIWZ),
2. zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca

2004 r. Prawo telekomunikacyjne (lub innego równoważnego i przewidzianego przepisami
prawa rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych),

3. oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ),
4. odpis z właściwego rejestru (np.: KRS lub równoważnego) wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert  (a  w  stosunku  do  osób  fizycznych  –
odpowiednie oświadczenie),

5. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, 
6. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS, 
7. Inne: 

a. ...............................................................................................................................
b. ...............................................................................................................................

…………………………….……………………..
Podpis(y) Wykonawcy 

(lub osoby/osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy)



                                                                                                                    załącznik nr 2 do SIWZ

…………………………………
(pieczęć wykonawcy

Oświadczenie

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
usługa telekomunikacyjna polegająca na świadczeniu usług transmisji danych dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Szczecinie w latach 2015-2017

Ja/ my (imię i nazwisko lub imiona i nazwiska):
 
.............................................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie (przez nas) firmy lub firm (nazwa/y firmy):

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

….........................................................................................................................................................
oświadczam, iż spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu:
posiadam(y)  odpowiednią  wiedzę  i  doświadczenie  niezbędne  dla  prawidłowego  wykonania  zamówienia,  dysponuję
(dysponujemy)  odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi  do wykonania  zamówienia,  znajduję
(znajdujemy) się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Po zapoznaniu się z aktualną treścią art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców,  którzy zalegają  z  uiszczeniem podatków,  opłat  lub  składek  na ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem przypadków  gdy  uzyskali  oni

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)  spółki  jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej  grupie  albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)  spółki  partnerskie,  których  partnera  lub członka  zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie  zamówienia,
przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)  osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie  skazano za przestępstwo popełnione  w związku z  postępowaniem o udzielenie
zamówienia,  przestępstwo przeciwko  prawom osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)  podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd orzekł  zakaz ubiegania  się  o  zamówienia  na podstawie  przepisów o odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za czyny
zabronione pod groźbą kary;

10)  wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) - przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11)  wykonawców będących  spółką  jawną, spółką partnerską,  spółką komandytową,  spółką  komandytowo-akcyjną lub  osobą prawną, których  odpowiednio wspólnika,
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art.
10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi

w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym
udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na
przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50,  poz. 331, z późn. zm.),

złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

..............................., ...............................                            ..........................................................................
        miejscowość            data        podpis i pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrxgazdiobzgaya


Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA
zawarta w dniu  …………..  2015 r. w Szczecinie

pomiędzy:

Miejską Biblioteką Publiczną w Szczecinie
ul. Hoene-Wrońskiego 1, 71-302 Szczecin
reprezentowaną przez mgr Krzysztofa Marcinowskiego - dyrektora
zwaną w treści umowy Zamawiającym

a
zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza  umowa  jest  następstwem  wyboru  przez  Zamawiającego  oferty  Wykonawcy
w postępowaniu  prowadzonym  zgodnie  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). 

§ 1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług transmisji danych (dostęp do sieci Internet) dla jednostek organizacyjnych
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w następujących lokalizacjach:

Lp.
Jednostka

organizacyjna
Kierownik Adres lokalizacji Telefon

Minimalne
wymagania

przepływności
łącza (Download

w Mbit/s)

1. Dyrekcja MBP Marcinowski Krzysztof
ul. Hoene-Wrońskiego 1,
71-302 Szczecin

91 48 72 164  (przy czym Wykonawca
zapewnia łącze
symetryczne)

2. Filia nr 1 Polkowska Aneta
ul. B. Śmiałego 4,              
70-350 Szczecin

91 48 43 889

3. Filia nr 2 Dziewicka-Kuź Joanna
ul. Sikorskiego 10,
70-313 Szczecin

91 48 43 259

4. Filia nr 3 Buczkowski Zbigniew
ul. Światowida 97,             
71-726 Szczecin

91 42 14 770

5. Filia nr 4 Pietkiewicz Aldona
ul. Barnima 25, 
71-434 Szczecin

91 42 33 374

6. Filia nr 5
Haniewska-Tomaszewicz 
Joanna

ul. Mieszka I 105,              
70-106 Szczecin

91 48 21 537

7. Filia nr 6 Imbiorowicz Anna
ul. Dziennikarska 39,         
70-822 Szczecin

91 46 00 703

8. Filia nr 8 Glapa Elwira
ul. Konopnickiej 9,
71-150 Szczecin

91 48 73 421

9. Filia nr 10 Mrozek Barbara
ul. Bałtycka 6,                    
70-880 Szczecin

91 43 17 401

10. Filia nr 11 Kujawa Teresa
ul. Pogodna 49,
71-376 Szczecin

91 42 41 037

11. Filia nr 12 Żurkowska Anna
ul. św. Marcina 1,              
71-554 Szczecin

91 42 27 109

12. Filia nr 13 Łuszczyna Małgorzata
ul. Księżnej Zofii 2,           
71-582 Szczecin

91 44 23 857

13. Filia nr 14 Styczewska Agnieszka
ul. Krzemienna 17,            
70-734 Szczecin

91 46 09 631



Lp.
Jednostka

organizacyjna
Kierownik Adres lokalizacji Telefon

Minimalne
wymagania

przepływności
łącza (Download

w Mbit/s)

14. Filia nr 17 Wilczek Włodzimierz
ul. Łukasiewicza 8, 
71-317 Szczecin

91 48 77 922

15. Filia nr 18 Hańczaryk Joanna
ul. Bat. Chłopskich 26a, 
70-764 Szczecin

91 43 17 236

16. Filia nr 19
Karolewska-Gacek 
Dorota

ul. Włościańska 1, 
70-021 Szczecin

91 48 22 077

17. Filia nr 20 Schmidt Maria
ul. Śląska 21, 
70-434 Szczecin

91 48 84 247

18. Filia nr 22 Przestalska Dorota
ul. Narutowicza 4,             
70-231 Szczecin

91 48 84 788

19. Filia nr 25 Badowska Marta
ul. Ku Słońcu 76, 
71-047 Szczecin

91 48 35 117

20. Filia nr 28 Towpyha Julia
pl. Lotników 7, 
70-414 Szczecin

91 46 46 894

21. Filia nr 29 Lutyńska Katarzyna
ul. Kresowa 1, 
71-770 Szczecin

91 42 69 195

22. Filia nr 30 Wilczek Aneta
ul. 9 Maja 17, 
70-136 Szczecin

91 48 25 444

23. Filia nr 36 Swalska Barbara
ul. Bartnicza 10a,               
71-487 Szczecin

91 46 46 971

24. Filia nr 38 Piwcewicz Dorota
ul. 26 Kwietnia 1,              
71-246 Szczecin

91 43 15 678

25. Filia nr 41 Kryszczak Małgorzata
ul. Piaseczna 40, 
70-892 Szczecin

91 43 17 186

26. Filia nr 42 Markowska Barbara
ul. Potulicka 29,                 
70-234 Szczecin

91 43 33 402

27. Filia nr 43 Buczek Natalia
ul. Klonowica 46a,             
71-241 Szczecin

91 83 10 997

28. Filia nr 46
Muzyka-Hajdukiewicz 
Aleksandra

ul. Nad Odrą 26,                
71-833 Szczecin

91 42 41 080

29. Filia nr 48 Erbes Patrycja
ul. Rydla 93,                      
70-783 Szczecin

91 46 42 881

30. Filia nr 50 Dziedzic Barbara
ul. Maciejewicza 27,          
71-004 Szczecin

91 43 58 961

31. Filia nr 53 Ślusarczyk Elżbieta
ul. Seledynowa 50,            
70-781 Szczecin

91 46 30 903

32. Filia nr 54 Jóźwiak Sandra
al. Wojska Polskiego 2, 
70-471 Szczecin

91 884 89 01

33. Filia nr 3 Dz. Przybylska Agnieszka
ul. Nałkowskiej 15,            
70-783 Szczecin

91 46 26 346

34. Filia nr 9 Dz. Knap Joanna
ul. Ks. Anastazji 27/2,       
71-669 Szczecin

91 44 22 241

§ 2
1. Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania  przedmiotu umowy z najwyższą  starannością,  z zachowaniem

obowiązujących przepisów prawa.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że usługa transmisji danych nie będzie ograniczona żadnymi limitami

ilościowymi.

§ 3
1. Wykonawca zapewni uruchomienie usługi transmisji danych w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, ale

nie  wcześniej  niż  przed  zakończeniem  się  dotychczas  obowiązującej  umowy.  Zamawiający  oświadcza,  że
zgodnie z treścią dotychczas obowiązującej umowy wygasa ona z dniem 30.09.2015 r.

2. Wykonawca  zapewnia,  że  przepływność  łącza  download  dla  usługi  transmisji  danych  będzie  w  każdym
momencie wykonywania umowy nie niższa niż wskazana w § 1, odrębnie dla każdej lokalizacji. Wykonawca



zapewnia, że w przypadku łącza asymetrycznego przepływność łącza upload dla usługi transmisji danych będzie
w każdym momencie wykonywania umowy nie niższa niż 1 Mbit/s.

3. Wykonawca  zobowiązany będzie  do  zapewnienia  symetrycznego  łącza  dla  lokalizacji  „Dyrekcja  MBP,  ul.
Hoene-Wrońskiego  1,  71-302  Szczecin”  natomiast  w  pozostałych  lokalizacjach  Wykonawca  będzie
zobowiązany do zapewnienia symetrycznego lub asymetrycznego łącza.

4. Wykonawca zapewnia, że maksymalny czas błądzenia pakietów do najbliższego routera brzegowego wynosi 30
milisekund.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia minimum jednego stałego adresu IP dla każdej lokalizacji,
jednakże w przypadku lokalizacji „Dyrekcja MBP, ul. Hoene-Wrońskiego 1, 71-302 Szczecin” co najmniej 4
stałych  adresów IP  dostępnych  dla  Zamawiającego.  Zewnętrzny  adres  IP  przypisany dla  filii  przydzielony
będzie na 30 bitowej masce sieci i  umożliwi zdalne wywołanie ICMP zarówno dla routera dostawcy,  jak i
routera MBP w celu prowadzenia statystyk.

§ 4
Zamawiający będzie mógł zgłaszać Wykonawcy awarie nieustannie, tj.: 24 godziny na dobę. Wykonawca zobowiązuje
się do usunięcia awarii w ciągu 24 godzin zegarowych liczonych od chwili jej zgłoszenia.

§ 5
1. W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy,  w  szczególności  w  przypadku  awarii

niezawinionej przez Zamawiającego, strony ustalają następujące zasady naliczania kar umownych.
2. Przepływność łącza Zamawiający sprawdza za pomocą narzędzia speedtest.pl, a w razie konieczności innego

porównywalnego.
3. Kary umowne ustala się odrębnie dla każdej lokalizacji.
4. Za niewykonywanie umowy uznaje się spadek przepływności łącza poniżej 10 MBit/s dla lokalizacji „Dyrekcja

MBP,  ul.  Hoene-Wrońskiego  1,  71-302  Szczecin”  i  poniżej  2  MBit/s  dla  pozostałych  lokalizacji
(niedopuszczalny spadek przepływności łącza). Jeżeli Zamawiający ustali – w sposób przewidziany w ust. 2 –
niedopuszczalny spadek przepływności w danej lokalizacji w łącznym okresie co najmniej 20 godzin w danym
miesiącu kalendarzowym, wówczas będzie uprawniony do rozpoczęcia naliczania kar umownych za kolejne dni
w  tym  miesiącu  kalendarzowym,  w  których  choćby  jednorazowo  odnotowano  niedopuszczalny  spadek
przepływności łącza. Kary umowne liczy się w następujący sposób:

a. dodaje się cząstkowe abonamenty miesięczne wskazane dla wszystkich lokalizacji  § 6 ust.  1 i tak
uzyskaną sumę dzieli się przez liczbę lokalizacji (średni abonament miesięczny),

b. dzieli się średni abonament miesięczny przez liczbę 5,
c. tak  uzyskany  wynik  mnoży  się  przez  liczbę  dni,  w  których  choćby  jednorazowo  odnotowano

niedopuszczalny spadek przepływności łącza – przy czym dotyczy to tylko tych dni w danym miesiącu
kalendarzowym, które przypadają po dniu, w którym minęła 20. godzina niedopuszczalnego spadku
przepływności łącza  w danej lokalizacji.

5. Za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 4 spadek przepływności łącza poniżej poziomu przewidzianego w § 1 dla
danej  lokalizacji  uznany  będzie  za  nienależyte  wykonanie  umowy.  Jeżeli  Zamawiający  ustali  -  w  sposób
przewidziany w ust. 2 - spadek przepływności łącza o więcej niż 15% poniżej poziomu przewidzianego w § 1 w
danej  lokalizacji  w 3 różnych  dniach  w danym miesiącu  kalendarzowym,  wówczas  będzie  uprawniony do
naliczania  kar  umownych  za kolejne  dni  w tym miesiącu  kalendarzowym,  w których  choćby jednorazowo
odnotowano  w  danej  lokalizacji  spadek  przepływności  łącza  o  więcej  niż  15%  w  stosunku  do  oferty
Wykonawcy. Kary umowne liczy się w następujący sposób:

a. dodaje się cząstkowe abonamenty miesięczne wskazane w § 6 ust. 1 dla wszystkich lokalizacji,
b. dodaje się wszystkie cząstkowe przepływności wskazane w § 1 dla wszystkich lokalizacji,
c. dokonuje się ilorazu sumy z pkt a) i sumy z pkt b) (średnia cena za Mbit/s).
d. od przepływności łącza dla danej lokalizacji wskazanej w § 1 odejmuje się przepływność zmierzoną

przez Zamawiającego (niedobór przepływności),
e. wynik z pkt d) (niedobór przepływności) mnożony jest przez wynik z pkt c) (średnią cenę za Mbit/s), a

następnie dzielony przez 30,
f. wynik z pkt e) mnożony jest przez liczbę dni, w których choćby jednorazowo odnotowano dla danej

lokalizacji spadek przepływności łącza o więcej niż 15% poniżej poziomu przewidzianego w § 1, przy
czym dotyczy  to  tylko  tych  dni  w danym  miesiącu  kalendarzowym,  które  przypadają  po  dniu,  w
którym Zamawiający po raz trzeci w danym miesiącu kalendarzowym zmierzył spadek przepływności
łącza o więcej niż 15% poniżej poziomu przewidzianego w § 1 dla danej lokalizacji.

6. Jeżeli szkoda Zamawiającego będzie przewyższała zapłacone kary umowne Zamawiający ma prawo dochodzić
roszczeń uzupełniających w zakresie poniesionej straty, nie może jednak dochodzić roszczeń uzupełniających w
zakresie utraconych korzyści (lucrum cessans).

7. Kar  umownych  nie  nalicza  się  wówczas,  gdy  wynikają  one  z  zadziałania  siły  wyższej  lub  zawinionej
działalności osoby trzeciej.

§ 6
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za usługę transmisji danych wynagrodzenie obejmujące

sumę w wszystkich miesięcznych abonamentów dla poszczególnych lokalizacji: 



Lp.
Jednostka

organizacyjna
Kierownik Adres lokalizacji Miesięczny abonament brutto

1. Dyrekcja MBP Marcinowski Krzysztof
ul. Hoene-Wrońskiego 1,
71-302 Szczecin

2. Filia nr 1 Polkowska Aneta
ul. B. Śmiałego 4,              
70-350 Szczecin

3. Filia nr 2 Dziewicka-Kuź Joanna
ul. Sikorskiego 10,
70-313 Szczecin

4. Filia nr 3 Buczkowski Zbigniew
ul. Światowida 97,             
71-726 Szczecin

5. Filia nr 4 Pietkiewicz Aldona
ul. Barnima 25, 
71-434 Szczecin

6. Filia nr 5
Haniewska-Tomaszewicz 
Joanna

ul. Mieszka I 105,              
70-106 Szczecin

7. Filia nr 6 Imbiorowicz Anna
ul. Dziennikarska 39,         
70-822 Szczecin

8. Filia nr 8 Glapa Elwira
ul. Konopnickiej 9,
71-150 Szczecin

9. Filia nr 10 Mrozek Barbara
ul. Bałtycka 6,                    
70-880 Szczecin

10. Filia nr 11 Kujawa Teresa
ul. Pogodna 49,
71-376 Szczecin

11. Filia nr 12 Żurkowska Anna
ul. św. Marcina 1,              
71-554 Szczecin

12. Filia nr 13 Łuszczyna Małgorzata
ul. Księżnej Zofii 2,           
71-582 Szczecin

13. Filia nr 14 Styczewska Agnieszka
ul. Krzemienna 17,            
70-734 Szczecin

14. Filia nr 17 Wilczek Włodzimierz
ul. Łukasiewicza 8, 
71-317 Szczecin

15. Filia nr 18 Hańczaryk Joanna
ul. Bat. Chłopskich 26a, 
70-764 Szczecin

16. Filia nr 19 Karolewska-Gacek Dorota
ul. Włościańska 1, 
70-021 Szczecin

17. Filia nr 20 Schmidt Maria
ul. Śląska 21, 
70-434 Szczecin

18. Filia nr 22 Przestalska Dorota
ul. Narutowicza 4,              
70-231 Szczecin

19. Filia nr 25 Badowska Marta
ul. Ku Słońcu 76, 
71-047 Szczecin

20. Filia nr 28 Towpyha Julia
pl. Lotników 7, 
70-414 Szczecin

21. Filia nr 29 Lutyńska Katarzyna
ul. Kresowa 1, 
71-770 Szczecin

22. Filia nr 30 Wilczek Aneta
ul. 9 Maja 17, 
70-136 Szczecin

23. Filia nr 36 Swalska Barbara
ul. Bartnicza 10a,               
71-487 Szczecin

24. Filia nr 38 Piwcewicz Dorota
ul. 26 Kwietnia 1,              
71-246 Szczecin

25. Filia nr 41 Kryszczak Małgorzata
ul. Piaseczna 40, 
70-892 Szczecin

26. Filia nr 42 Markowska Barbara
ul. Potulicka 29,                 
70-234 Szczecin

27. Filia nr 43 Buczek Natalia
ul. Klonowica 46a,             
71-241 Szczecin

28. Filia nr 46
Muzyka-Hajdukiewicz 
Aleksandra

ul. Nad Odrą 26,                
71-833 Szczecin

29. Filia nr 48 Erbes Patrycja
ul. Rydla 93,                      
70-783 Szczecin



Lp.
Jednostka

organizacyjna
Kierownik Adres lokalizacji Miesięczny abonament brutto

30. Filia nr 50 Dziedzic Barbara
ul. Maciejewicza 27,          
71-004 Szczecin

31. Filia nr 53 Ślusarczyk Elżbieta
ul. Seledynowa 50,            
70-781 Szczecin

32. Filia nr 54 Jóźwiak Sandra
al. Wojska Polskiego 2, 
70-471 Szczecin

33. Filia nr 3 Dz. Przybylska Agnieszka
ul. Nałkowskiej 15,            
70-783 Szczecin

34. Filia nr 9 Dz. Knap Joanna
ul. Ks. Anastazji 27/2,       
71-669 Szczecin

to jest kwotę ………………… zł brutto miesięcznie, słownie: …………………zł brutto.
2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
3. Wynagrodzenie za usługę transmisji  danych (suma wszystkich miesięcznych abonamentów) będzie płatne z

góry – raz na miesiąc za bieżący okres rozliczeniowy – w terminie nie wcześniejszym niż pierwszy dzień i nie
późniejszym niż piętnasty dzień okresu rozliczeniowego.

4. Jeżeli  Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu prawidłowo wystawionej  faktury VAT lub równorzędnego
dokumentu księgowego do 7. dnia okresu rozliczeniowego, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania
wypłaty  wynagrodzenia  aż  do  7.  dnia,  licząc  od  dnia  doręczenia  prawidłowo  wystawionego  dokumentu
Zamawiającemu.

5. W  okresie  przewidzianym  w  §  3  ust.  1  na  uruchomienie  usługi  transmisji  danych  Zamawiający  jest
zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia jedynie za czas od faktycznego uruchomienia usługi transmisji danych.

§ 7
1. Urządzenia  zainstalowane  przez  Wykonawcę  u  Zamawiającego,  a  służące  do  świadczenia  usług  transmisji

danych,  będą  opisane  w  protokołach  odbioru  i  pozostają  własnością  Wykonawcy.  Urządzenia  te  będą
wyposażone  będą  w  gniazda  Ethernet  –  RJ  45.  Wykonawca  zapewnia  ich  współpracę  z  routerami  MBP
(Mikrotik).

2. Wykonawca  jest  uprawniony  i  zobowiązany  do  zabrania  (usunięcia)  po  zakończeniu  umowy  wszelkich
urządzeń wskazanych w ust. 1.

3. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone podczas lub na skutek ewentualnych prac instalacyjnych.

§ 8
1. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii i innych nieprawidłowości związanych ze świadczeniem usług

transmisji danych.
2. Koszt ewentualnej wymiany uszkodzonych bez winy Zamawiającego urządzeń obciąży Wykonawcę.

§ 9
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej zawarcia do dnia 30.09.2017 r.
2. Jeżeli  z  jakichkolwiek  powodów  niniejsza  umowa  zostanie  podpisana  po  dniu  01.10.2015  r.  będzie

obowiązywać od dnia jej podpisania do dnia 30.09.2017 r.

§ 10
Zamawiający  oświadcza,  że  usługę  transmisji  danych  będzie  wykorzystywał  wyłącznie  do  realizacji  swoich  celów
statutowych.

§ 11
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu umowy w przypadku zmiany zakresu celowej działalności

Zamawiającego, w szczególności w przypadku zmiany treści uchwał regulujących działalność Zamawiającego
przez Radę Miasta Szczecin w zakresie liczby lokalizacji Zamawiającego. Zmiana umowy będzie odpowiadała
zmianie okoliczności faktycznych.

2. W przypadkach określonych powyżej zmianie ulegnie liczba lokalizacji, w których świadczona będzie usługa, a
tym samym wynagrodzenie Wykonawcy.

3. Jeżeli zmiana:
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie  art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania  zamówienia  przez  Wykonawcę,  wówczas  Wykonawca  będzie
uprawniony i zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, na podstawie odpowiednich dokumentów (dowodów

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytcobxge3c44dboaxdcmbvg44tmmjv


księgowych,  płacowych,  deklaracji,  symulacji,  porównań  itp.)  konkretnego  wpływu  powyższych  zmian  na
koszty wykonania zamówienia. W takiej sytuacji strony zobowiązane będą zmienić wynagrodzenie Wykonawcy
w sposób odpowiedni do wpływu zmiany na koszty Wykonawcy.

§ 12
1. Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego będą:

a. w sprawach technicznych:  Tomasz Bednarek 
b. w sprawach rozliczeń za świadczone usługi: Magdalena Prociak

2. Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy ze strony Wykonawcy będą:
....................................................................................tel.: …………………  e-mail: ………………………
....................................................................................tel.: …………………  e-mail: ………………………
3. Zmiana przedstawicieli następuje po pisemnym powiadomieniu drugiej strony o zmianie i nie jest traktowana

jako zmiana umowy.

§ 13
Umowa może ulec rozwiązaniu przed terminem, na jaki została zawarta na skutek jej wypowiedzenia, jakiego dokona
Zamawiający. Zamawiający nie może jednak umowy wypowiedzieć, jeżeli Wykonawca wykonuje umowę należycie albo
wówczas  gdy  ewentualne  nienależyte  wykonywanie  umowy  przez  Wykonawcę  pociąga  za  sobą  nieznaczne
konsekwencje  dla  Zamawiającego.  Kilkukrotny  i  co  najmniej  60-minutowy  spadek  przepływności  łącza  w  danym
miesiącu  w  lokalizacji:  „Dyrekcja  MBP,  ul.  Hoene-Wrońskiego  1,  71-302  Szczecin”  poniżej  10  MBit/s  lub  brak
symetryczności tego łącza zawsze uznaje się za zdarzenie skutkujące znacznymi konsekwencjami dla Zamawiającego.
Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni.

§14
Wykonawca może powierzyć  wykonanie niniejszej  umowy podwykonawcom. Wykonawca odpowiada jednak za ich
działania i zaniechania jak za działania i zaniechania własne.

§ 15
1. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

                   ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA

Załącznik:
oferta Wykonawcy



Załącznik nr 4 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„świadczenie usług transmisji danych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
 w latach 2015-2017”

Transmisja danych dla Dyrekcji MBP

Dla jednostki organizacyjnej „Dyrekcja MBP, ul. Hoene-Wrońskiego 1, 71-302 Szczecin” wymagane jest:
1. łącze symetryczne.
2. maksymalny czas błądzenia pakietów do najbliższego routera brzegowego w milisekundach: 30 ms.
3. minimalna przepływność łącza – Download 20 Mbit/s,  Upload 20 Mbit/s 

Transmisja danych dla Filii MBP 

Dla pozostałych jednostek organizacyjnych (Filii MBP) wymagane jest:
1. łącze symetryczne albo asymetryczne (wedle wyboru Wykonawcy);
2. maksymalny czas błądzenia pakietów do najbliższego routera brzegowego w milisekundach: 30 ms;
3. minimalna  przepływność  łącza  -  wskazana  w  poniższej  tabeli  (odrębnie  dla  poszczególnych

lokalizacji):

Lp. Jednostka
organizacyjna Adres lokalizacji Telefon

Minimalne wymagania
przepływności łącza (Mbit/s)

1. Dyrekcja MBP ul. Hoene-Wrońskiego 1, 71-302 Szczecin 91 48 72 164
20

łącze symetryczne

2. Filia nr 1 ul. B. Śmiałego 4, 70-350 Szczecin 91 48 43 889
Download Upload

6 1

3. Filia nr 2 ul. Sikorskiego 10, 70-313 Szczecin 91 48 43 259 6 1

4. Filia nr 3 ul. Światowida 97, 71-726 Szczecin 91 42 14 770 4 1

5. Filia nr 4 ul. Barnima 25, 71-434 Szczecin 91 42 33 374 8 1

6. Filia nr 5 ul. Mieszka I 105, 70-106 Szczecin 91 48 21 537 6 1

7. Filia nr 6 ul. Dziennikarska 39, 70-822 Szczecin 91 46 00 703 6 1

8. Filia nr 8 ul. Konopnickiej 9, 71-150 Szczecin 91 48 73 421 6 1

9. Filia nr 10 ul. Bałtycka 6, 70-880 Szczecin 91 43 17 401 6 1

10. Filia nr 11 ul. Pogodna 49, 71-376 Szczecin 91 42 41 037 6 1

11. Filia nr 12 ul. św. Marcina 1, 71-554 Szczecin 91 42 27 109 6 1

12. Filia nr 13 ul. Księżnej Zofii 2, 71-582 Szczecin 91  44 23 857 8 1

13. Filia nr 14 ul. Krzemienna 17, 70-734 Szczecin 91  46 09 631 6 1

14. Filia nr 17 ul. Łukasiewicza 8, 71-317 Szczecin 91 48 77 922 6 1

15. Filia nr 18 ul. Bat. Chłopskich 26a, 70-764 Szczecin 91 43 17 236 6 1

16. Filia nr 19 ul. Włościańska 1, 70–021 Szczecin 91 48 22 077 6 1

17. Filia nr 20 ul. Śląska 21, 70-434 Szczecin 91 48 84 247 6 1

18. Filia nr 22 ul. Narutowicza 4, 70-231 Szczecin 91 48 84 788 6 1

19. Filia nr 25 ul. Ku Słońcu 76, 71-047 Szczecin 91 48 35 117 6 1



Lp. Jednostka
organizacyjna Adres lokalizacji Telefon

Minimalne wymagania
przepływności łącza (Mbit/s)

20. Filia nr 28 pl. Lotników 7, 70-414 Szczecin 91 46 46 894 6 1

21. Filia nr 29 ul. Kresowa 1, 71-770 Szczecin 91 42 69 195 6 1

22. Filia nr 30 ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin 91 48 25 444 6 1

23. Filia nr 36 ul. Bartnicza 10a, 71-487 Szczecin 91 46 46 971 6 1

24. Filia nr 38 ul. 26 Kwietnia 1, 71-246 Szczecin 91 43 15 678 6 1

25. Filia nr 41 ul. Piaseczna 40, 70-892 Szczecin 91 43 17 186 6 1

26. Filia nr 42 ul. Potulicka 29, 70-234 Szczecin 91 43 33 402 6 1

27. Filia nr 43 ul. Klonowica 46a, 71-241 Szczecin 91 83 10 997 10 1

28. Filia nr 46 ul. Nad Odrą 26, 71-833 Szczecin 91  42 41 080 6 1

29. Filia nr 48 ul. Rydla 93, 70-783 Szczecin 91 46 42 881 6 1

30. Filia nr 50 ul. Maciejewicza 27, 71-004 Szczecin 91 43 58 961 6 1

31. Filia nr 53 ul. Seledynowa 50, 70 - 781 Szczecin 91 46 30 903 6 1

32. Filia nr 54 al. Wojska Polskiego 2, 70-471 Szczecin 91 884 89 01 20 1

33. Filia nr 3 Dz.. ul. Nałkowskiej 15, 70-783 Szczecin 91 46 26 346 6 1

34. Filia nr 9 Dz. ul. Ks. Anastazji 27/2, 71-669 Szczecin 91 44 22 241 6 1

Wymagania Zamawiającego i  informacje istotne dla Wykonawców niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia:
1. Jedna linia telefoniczna pod łącze internetowe.
2. Urządzenia dostarczone przez Wykonawcę służące do świadczenia usług transmisji danych będą posiadały

port RJ 45 Ethernet. Musi być zapewniona współpraca z routerami MBP (Mikrotik).
3. Wykonawca przydzieli po jednym stałym adresie IP dla każdej z filii MBP, a dla lokalizacji Dyrekcja

MBP co najmniej 4 adresy stałe dostępne dla Zamawiającego.
4. Rozwiązania typu firewall nie są wymagane.
5. Nie dopuszcza się ograniczenia żadnymi limitami transmisji danych, ani ograniczenia prędkości

transmisji danych po przekroczeniu dowolnego progu wysłanych/pobranych danych.
6. Dopuszcza  się  wykorzystanie  dowolnego  rodzaju  łącza  przy  tzw.  ostatniej  mili  do  użytkownika

końcowego – pod warunkiem, że zostanie zachowany wymagany transfer minimalny.
7. Uruchomienie usługi transmisji danych nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.



                                                                                                  Szczecin 28.07.2015 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  świadczeniu  usług  transmisji  danych  dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w latach 2015-2017

W oparciu o art. 38 ust. 1,2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późn.  zm.) Zamawiający  udziela  następujących  wyjaśnień
dotyczących SIWZ.

Wykonawca nr 1 zadał następujące pytania,  na które Zamawiający udzielił odpowiedzi. 

Nr 1. Prosimy o takie doprecyzowanie zapisów par 5 ust. 7 Umowy, z których jednoznacznie wynikać
         będzie, ze Zamawiający naliczy kary umowne jeśli w terminie 30 dni od daty zdarzeń Wykonawca
         nie wykaże, iż nie ponosi winy za wystąpienie zdarzenia na podstawie którego zobowiązany
         jest do zapłaty kary umownej. 

Ad.1. Zamawiający nie uznaje potrzeby zmiany warunków zamówienia publicznego w zakresie o 
         którym mowa w tym pytaniu. Zaproponowana zmiana mogłaby zadziałać nawet niekorzystnie 
         dla Wykonawcy, gdyż wprowadzona cezura mogłaby być poczytywana w ten sposób, iż po jej 
         upływie kary umowne należą się bez względu na omawiane wyłączenie (tj.: zawsze, gdy w 
         terminie do 30 dni, Wykonawca nie wykaże wyłączenia o którym mowa w § 5 ust. 7).
         Tymczasem jeżeli Zamawiający pobierze kary umowne, które w dowolnym momencie przed 
         przedawnieniem roszczeń okażą się niezasadne, wówczas Zamawiający będzie je zwracał.

Nr 2. Załącznik nr 3 do SIWZ par 6 ust. 2.                                                                                                 
Czy spełnieniem warunku dla – Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy  - będzie 
cykl rozliczeniowy równy liczbie dni miesiąca kalendarzowego?                                                   

Ad.2.  Okresem  rozliczeniowym  jest  miesiąc  kalendarzowy.  Okres  rozliczeniowy  zaczyna  się  z
początkiem pierwszego dnia  miesiąca  kalendarzowego  i  kończy z  upływem ostatniego dnia
miesiąca kalendarzowego. Okresy rozliczeniowe będą miały zbliżoną, choć różną długość, co
nie ma wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy. Definicja okresu rozliczeniowego zawarta w §
6 ust. 2 koresponduje np.: z terminem płatności wynagrodzenia określonym w § 6 ust. 3.

Nr 3. Załącznik nr 3 do SIWZ par 6 ust. 4.                                                                                                 
Co Zamawiający rozumie przez „prawidłowo” wystawioną fakturę VAT, tzn. czy aby faktura 
VAT została uznana za prawidłowo wystawioną wystarczające jest aby zawierała wszystkie 
elementy wymagane przez obowiązujące przepisy w tym zakresie, czy Zamawiający wymaga 
dodatkowych elementów. Jeżeli wymaga, to wnosimy o ich precyzyjne oznaczenie

Ad.3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT powinna spełniać dwa wymogi: formalny i merytoryczny.
Wymóg formalny regulują odpowiednie przepisy podatkowe.
Wymóg merytoryczny jest pochodną umowy. Prawidłowo wystawiona faktura VAT nie może
być  sprzeczna  z  umową,  na  przykład  przewidywać  zawyżone,  sprzeczne  z  umową,
wynagrodzenie Wykonawcy.

Nr 4. Załącznik nr 3 do SIWZ par 13.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przed rozwiązaniem Umowy przeprowadzi procedurę
wyjaśniającą, tzn. wezwie Wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości, wskaże termin 
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dodatkowy do usunięcia nieprawidłowości oraz wskaże te nieprawidłowości, a dopiero po 
bezskutecznym upływie ww. terminu dodatkowego Zamawiający Umowę rozwiąże. Ponadto, 
czy Zamawiający potwierdzi, iż jest uprawniony do rozwiązania Umowy wyłączenie w 
przypadkach, gdy naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę będą mieć charakter 
rażących naruszeń?

Ad.4. Zamawiający oczekuje należytego wykonania umowy. Zamawiana usługa jest absolutnie
         kluczowa dla bieżącej działalności Zamawiającego. Stąd Wykonawca, który nie wykonuje
         umowy należycie musi liczyć się z wypowiedzeniem. Nie powinien oczekiwać wyznaczenia
         dodatkowych terminów. Zamawiający nie może jednak wypowiedzieć umowy w reakcji na 
         dowolny przejaw nienależytego wykonania umowy, co przewidziano w §13. Stanowi to z kolei 
         odpowiednią gwarancję interesu Wykonawcy.
         Dla prawa wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego obojętnym jest pozytywne kryterium 
         „rażącego naruszenia ze strony Wykonawcy” gdyż w to miejsce umowa posługuje się 
         negatywnym kryterium „nieznacznych konsekwencji dla Zamawiającego”. Należy zaznaczyć, że
         obie formuły mają charakter ocenny, Zamawiający wybrał zaś takie kryterium, które odnosi się
         do Zamawiającego (działalności Zamawiającego), a nie do Wykonawcy (rangi naruszeń 
         obowiązków Wykonawcy).

Nr 5. Czy zamawiający przyjmie obowiązujący u operatora Regulamin Świadczenia Usług 
         Telekomunikacyjnych? Możliwości dodania do umowy o udzielenie zamówienia publicznego 
         załącznika w postaci Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, który będzie miał
         zastosowanie do świadczenia usług przez wykonawcę w zakresie niesprzecznym z umową o 
         udzielenie zamówienia publicznego jest niezbędna dla zachowania obowiązku wynikającego z 
         treści art. 59 ust. 1 oraz 60 a ustawy prawo telekomunikacyjne.

Ad. 5. Zamawiający nie uznaje potrzeby zmiany warunków zamówienia publicznego w zakresie, o   
 którym mowa w tym pytaniu.

Wykonawca nr 2 zadał następujące pytania,  na które Zamawiający udzielił odpowiedzi. 

Pytanie nr 1: Załącznik nr 3 do SIWZ, Projekt Umowy, § 4, Zamawiający zapisał, że „(…)    
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w ciągu 24 godzin zegarowych liczonych od
chwili jej zgłoszenia (…).”
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „(…) 
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w ciągu 24 godzin (w godzinach 8:00-18:00
od poniedziałku do piątku) liczonych od chwili jej zgłoszenia (…).”?
Ad. 1. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.

Pytanie nr 2: Załącznik nr 3 do SIWZ, Projekt Umowy, § 5, czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na modyfikację § 5 poprzez dodanie kolejnego ustępu o brzmieniu: „Łączna wysokość 
wszystkich kar umownych, bonifikat i potrąceń do zapłaty, do których może być  
zobowiązany Wykonawca nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto.”?
Ad.2.  Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację § 5 projektu umowy. 

Pytanie nr 3: Załącznik nr 3 do SIWZ, Projekt Umowy, § 5 ust. 2, Zamawiający zapisał, że 
„przepływność łącza Zamawiający sprawdza za pomocą narzędzia speedtest.pl, a w razie 
konieczności innego porównywalnego.”
Zwracamy się z prośbą o modyfikację i dodanie informacji, że pomiary prowadzone 
narzędziem speedtest.pl stanowią podstawę do złożenia reklamacji, a nie podstawę do 
naliczenia kar umownych. Narzędzia te sa bardzo niedokładne, a ich działanie zależy od wielu
czynników, na które Wykonujący ani Zamawiający nie mają wpływu. 



Ponadto mierzenie przepływności łącza musi odbywać się narzędziem speedtest.pl 
znajdującym się na stronie Wykonawcy (  ………………………………………). Tylko to 
narzędzie wybiera odpowiedni host do pomiaru prędkości oraz Wykonawca ma dostęp do 
przeprowadzonych badań łącza. 
Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że pomiarów należy dokonywać na łączu, z którego 
podczas pomiaru nie korzysta żadne inne urządzenie. W celu otrzymania zbliżonego do 
rzeczywistego wynik pomiary należy przeprowadzić min. 3 badania w ciągu 10 minut i 
ustalić średnią przepływność. 
Ad. 3. Nie wyrażamy zgody na o modyfikację SIWZ przez  dodanie informacji, że pomiary 
prowadzone narzędziem speedtest stanowią podstawę do złożenia reklamacji a nie podstawę 
do naliczenia kar umownych

Pytanie nr 4:  Załącznik nr 3 do SIWZ, Projekt Umowy, § 5 ust. 4 i ust. 5, zwracamy się z 
prośbą 
o rezygnację ze wskazanych sposobów obliczania kar umownych, ponieważ Wykonawca nie 
jest 
w stanie ustalić kiedy i jak Zamawiający będzie dokonywał pomiarów.
Ad. 4. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną modyfikację

Pytanie nr 5:  Załącznik nr 3 do SIWZ, Projekt Umowy, § 5, zwracamy się z prośbą o 
potwierdzenie, 
że stosowanie sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualnie 
niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności 
niezawinionych przez Wykonawcę (jak przykładowo: siła wyższa, przypadek, czy bezprawne 
działanie osób trzecich).

Ad.5. Zamawiający potwierdza że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji 
w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie 
terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez 
Wykonawcę (jak przykładowo: siła wyższa, przypadek, czy bezprawne działania osób 
trzecich). 
             Jednocześnie wnosimy o doprecyzowanie, iż naliczanie kar umownych może nastąpić
po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postępowanie reklamacyjne wynikłe w toku 
realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014  r. w sprawie reklamacji usług 
telekomunikacyjnych (Dz. U. poz 284). 

            Zamawiający nie zgadza się na modyfikację  w/w zapisu
.

Pytanie nr 6: Załącznik nr 3 do SIWZ, Projekt Umowy, § 6 ust. 3 i ust. 4, Zamawiający 
zapisał, że „jeżeli Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
VAT lub równorzędnego dokumentu księgowego do 7. dnia okresu rozliczeniowego, 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia aż do 7. dnia licząc
od dnia doręczenia prawidłowo wystawionego dokumentu Zamawiającemu.”
Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, takie określenie terminu płatności może 
narazić Wykonawcę na niebezpieczeństwo nierównego ukształtowania warunków umowy. 
Przyjęcie terminu płatności liczonego od daty dostarczenia faktury, na co Wykonawca nie ma 
wpływu, powoduje w istocie niebezpieczeństwo w tej postaci, że Wykonawca może nie 
otrzymać za wykonaną usługę należnego wynagrodzenia. Podkreślić należy, iż jedynym 
rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu płatności od daty 



wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od 
daty jej otrzymania Zamawiającemu.
W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby 
regulowanie należności następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni od 
daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się 
do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia? 
Ad. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację § 6 ust. 3 i4..

Pytanie nr 7: Załącznik nr 3 do SIWZ, Projekt Umowy, § 13, czy Zamawiający wyrazi zgodę
na dodanie ustępu o brzmieniu: „W przypadku rozwiązania umowy w trybie ust. 1 
Zamawiający zwróci udzielone mu przez Wykonawcę ulgi i rabaty za okres faktycznego 
obowiązywania umowy”?

           Ad. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację § 13.

Pytanie nr 8: Załącznik nr 4 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 6, Zamawiający 
zapisał, że „(…) dopuszcza się wykorzystanie dowolnego rodzaju łącza przy tzw. ostatniej 
mili (…).”
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza łącza w 
technologii GSM spełniające kryteria wymagalności postawione przez Zamawiającego?
Ad. 8. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie GSM pod następującymi warunkami:
1.  Zewnętrzny  stały  adres  dla  każdej  lokalizacji (filii) ,  a dla budynku Dyrekcji  minimum
4  stałe  adresy  
     IP. Wszystkie  adresy  IP muszą być dostępne z zewnątrz                                                      
2.  Brak jakichkolwiek limitów na transmisję danych.
3.  Brak  jakichkolwiek  limitów  na  prędkość  przesyłanych  danych, niezależnie od ilości 
przesłanych danych w całym okresie trwania umowy
Zamawiający  jednocześnie  informuje  iż  wszystkie urządzenia końcowe Zamawiającego   
znajdują   się   najczęściej   w  metalowych  szafach, zlokalizowanych  na  zapleczach filii 
przez co możliwa będzie sytuacja braku  sygnału  GSM  w danym miejscu.
Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych  zmian  w  zakresie  przeniesienia  szaf w 
miejsca dogodne dla Wykonawcy.



                                                                                                                Szczecin 30.07.2015 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  świadczeniu  usług  transmisji  danych  dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w latach 2015-2017

W oparciu o art. 38 ust. 1,2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późn.  zm.) Zamawiający  udziela  następujących  wyjaśnień
dotyczących SIWZ.

Wykonawca nr 3 zadał następujące pytania,  na które Zamawiający udzielił odpowiedzi. 
1. Zamawiający w OPZ zał. 4 pkt 1 wymaga jednej linii telefonicznej pod łącze internetowe. Czy 
Wykonawca może wykorzystać linie zamawiającego wskazane w Tabeli?

Ad.1
Zamawiający informuje,  że  linie  telefoniczne  nie  są  własnością  zamawiającego,  są  udostępnianie
przez bieżącego operatora na potrzeby świadczenia usług,

2. Zamawiający w par. 5 ust. 2 wzoru umowy zastrzega, że będzie sprawdzał przepływność za
pomocą  narzędzia  speedtest.pl.  Wykonawca  zwraca  uwagę,  że  speedtest.pl  czy  też  inny
porównywalny test przepływności nie jest narzędziem profesjonalnym i nie daje miarodajnych
wyników. Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za urządzenia czy programy mierzące
przepływność,  które  nie  są  narzędziami  profesjonalnymi  i  dają  jedynie  przybliżone  wyniki.
Dodatkowo Zamawiający nalicza za niedotrzymanie parametrów usług bardzo wysokie kary
umowne.  Ponadto  specyfika  usługi  asymetrycznego  dostępu  do  internetu  sama  w sobie  nie
gwarantuje  stuprocentowo  zapewnienia  oferowanej  przepływności.  Gwarantowaną
przepływność daje tylko i wyłącznie usługa symetrycznego dostępu do internetu i tylko ona może
być mierzona przez Wykonawcę profesjonalną metodą. Zatem wnosimy o usunięcie ust. 2 z par.
5 wzoru umowy. 

Ad.2.
Dostęp  do  sieci  internet  jest  najważniejszym  czynnikiem  pracy  dla  każdej  placówki  MBP  w
Szczecinie.  Tylko  wysoka  jakość świadczonej  usługi,  niezawodność w zakresie  transmisji  danych
gwarantują  odpowiednią  jakość  świadczonych  usług  przez  MBP.  Użytkowanie  narzędzia
sprawdzającego  przepływność  niezależnego  od  operatora  gwarantuje  w  miarę  rzetelny  wynik.
Zamawiający uważa,  że  narzędzie  speedtest.pl  dla  tak małych  przepływności  jest  wystarczającym
wskaźnikiem działania usługi. Co więcej, Zamawiający przewiduje nawet margines błędu (15%), co
wynika z § 5 ust. 5 projektu umowy (załącznika nr 3 do SIWZ), zabezpieczając tym samym interes
Wykonawcy.
Twierdzenie  Wykonawcy  iż  brak  100%  pewności  w  oferowanej  przepływności  pozwala
domniemywać iż w ofercie może znaleźć się łącze o maksymalnej przepływności z błędami w trakcie
synchronizacji co z kolei wpłynie na jakość świadczonej usługi, a nie taki jest cel Zamawiającego.
Zapisy  umowy  w  zakresie  kar  są  skonstruowane  w  taki  sposób,  aby  wymusić  na  wykonawcy
dostarczenie  stabilnego i  wydajnego łącza,  działającego z  prędkością  która  jest  realna i  zapewnia
wysoką jakość. 
Zamawiający nie zgadza się na proponowaną modyfikację
3.  Zamawiający  w  postanowieniach  SIWZ,  OPZ  oraz  wzorze  umowy  nie  przewidział
przeprowadzania  prac  planowych  przez  Wykonawcę.  Wykonawca  informuje,  że  w  celu
prawidłowego  świadczenia  usług  infrastruktura  wymaga  przeprowadzenia  przez  Operatora
prac planowych. 
Czy wobec powyższego Zamawiający zmodyfikuje zapisy umowy poprzez dodanie paragrafu
dotyczącego przeprowadzania takowych prac zgodnie z poniższą propozycją?
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 1. Wykonawca może w razie potrzeby przeprowadzać Planowane prace związane z konserwacją
i utrzymaniem Usługi, mogące mieć wpływ na dostępność Usługi u Zamawiającego. 
2.  Wykonawca  dołoży  wszelkich  starań,  aby  Planowane  prace  wykonywane  były  poza
normalnymi godzinami pracy Zamawiającego, w czasie najniższej eksploatacji Usługi.
 3. W przypadku wykonywania Planowanych prac w godz. od 00:00 do 04:00, nie częściej niż 2
razy  w  miesiącu,  Wykonawca  przekaże  odpowiednią  informację  telefonicznie  na
numer  ..........................................................  lub  drogą  elektroniczną  na
adres .......................................................... z wyprzedzeniem co najmniej pięciu (5) dni roboczych.
 4.  W przypadku chęci  wykonywania Planowanych prac  w innych niż  wskazane  terminy  w
punkcie  2.  Wykonawca  dokona  indywidualnych  uzgodnień  z  Zamawiającym.  

Ad.3. Zamawiający informuje, że jednostki organizacyjne Zamawiającego (Filie) pracują od 7 do 19.
Zamawiający nie  zgadza  się  na  proponowaną  modyfikację  przez  dodanie  proponowanego zapisu.

4.  Zamawiający  w  par.  5  ust.  4  i  5  wskazuje  sposób  naliczania  kar  umownych  za  spadek
przepływności poniżej przewidzianych poziomów. Wykonawca wskazuje, że sposób naliczania
kar  poprzez wyciągnięcie średniej z wszystkich abonamentów i  naliczania od takiej  średniej
opłaty  abonamentowej  kar  umownych  może  spowodować  nierentowność  prowadzonego
projektu.  Już  kilka  godzin  spadku  przepływności  w  działaniu  usług  może  doprowadzić  do
wyrównania opłat abonamentowych do zera lub też je przewyższyć. Należy mieć na uwadze fakt,
że każdy rodzaj usługi w zależności od zaproponowanej przepływności będzie miał różną opłatę
abonamentową,  zatem  w  przypadku  spadku  przepływności  usługi,  której  rzeczywisty  koszt
będzie znacznie niższy od średniej wszystkich opłat abonamentowych, naliczona kara umowna
będzie  niewspółmierna  do  rzeczywistych  kosztów  i  winy  Wykonawcy.  Ponadto  taki  sposób
naliczania kar jest  niezgodny z zapisami ustawy Prawo Telekomunikacyjne.  Ustawodawca w
art.  105 ust.  1  Prawa Telekomunikacyjnego wyraźnie  wskazuje  sposób w jaki  powinny  być
naliczane  kary  umowne  tzn.  o  wartości  1/15  średniej  opłaty  miesięcznej  liczonej  według
rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie
12 miesięcy, co przekładając na godziny powinno wynosić 1/360 tak liczonej opłaty dla łącza na
którym  spadek  przepływności  wystąpił.   Skoro  awaria  powstała  na  jednym  łączu,  to  kara
umowna  powinna  być  naliczana  od  wartości  opłat  za  dane  łącze.  
Reasumując,  pomimo,  iż  stosunek  prawny  w  postaci  umowy  pomiędzy  Zamawiającym   a
Wykonawcą jest kształtowany dowolnie przez strony zgodnie z Kodeksem Cywilnym, to jednak
nie  powinien  on  powodować  bezpodstawnego  wzbogacania  się  Zamawiającego  poprzez
naliczanie zbyt wygórowanych kar umownych. Tak rażąco wygórowane kary można podważyć
na drodze sądowej. Zgodnie bowiem z treścią art. 484 § 2K.C. „Jeżeli zobowiązanie zostało w
znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy
wypadku, gdy kara umowna jest wygórowana”. Taka możliwość podważenia wysokości kary
umownej  nie  tylko narazi  strony  umowy na  koszty  postępowania  sądowego,  ale  wiąże  się  z
niepewnością, co do praw i obowiązków stron.
 W związku z powyższym Wykonawca proponuje, aby kary umowne były naliczane w wysokości
1/360  opłaty  abonamentowej,  za  łącze  na  którym  spadek  przepływności  wystąpił,  za  każdą
godzinę  ponad  czas  wyznaczony  wymogami  SIWZ.  Czy  Zamawiający  uwzględni  sugestię
Wykonawcy?  

Ad.4. Zamawiający informuje, że jego celem nie jest wzbogacenie się, a jedynie osiągnięcie gwarancji
iż Wykonawca podejdzie do realizacji umowy w sposób profesjonalny, zaoferowane przepływności
będą  odzwierciedlone  w  praktyce,  inne  zapisy  umowy  również  będą  respektowane,  a  jakość
świadczonych usług będzie zachowana na poziomie zgodnym z umową.
Zdaniem  Zamawiającego  kary  umowne  nie  mogą  być  niewielkie  gdyż  należy  zagwarantować
wszystkim Wykonawcom zasady uczciwej  konkurencji.  Zaoferowanie  przez  jakiegoś  Wykonawcę
przepływności tak wysokich, że ich stałe utrzymanie na zaoferowanym poziomie będzie trudne do
wdrożenia  podczas  wykonywania  umowy  musi  być  dla  tego  Wykonawcy  nieopłacalne.  Takie
postępowanie Wykonawcy, polegające na nieuczciwości ofertowej, w ocenie Zamawiającego, raczej
nie powinno być liberalizowane przez sąd.



5. Zamawiający w par. 5 ust. 7 wzoru umowy zastrzegł, że kary umowne nie będą naliczane, gdy
wynikną one z działania siły wyższej lub zawinionej działalności osoby trzeciej. Zamawiający nie
przewidział  jednak  innych  sytuacji,  w  których  kary  umowne  nie  powinny  być  naliczane.
Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne nie będą naliczane z niżej wskazanych
powodów:  
1. Z winy abonentów lub jego kontrahentów. 
2. Planowanej konserwacji sieci, prac planowych.
3. Opóźnień w usunięciu awarii wynikłych z faktu, że Abonent nie udostępnił wykonawcy lub
jego podwykonawcom pomieszczeń własnych lub należących do osób trzecich.
4. Braku zasilania urządzeń, za które winy nie ponosi Wykonawca.
5.  Przyczynami  leżącymi  po  stronie  sprzętu,  okablowania  lub  sieci  Abonenta,  nie  objętych
usługą,  a  także  warunkami  środowiskowymi  w  siedzibie  abonenta  tj.  zasilanie  elektryczne,
klimat lub właściwości budynków lub pomieszczeń.

Zamawiający nie zgadza się na zmianę umowy.
Zamawiający naliczy kary umowne wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
przez Wykonawcę. Obawy, iż Zamawiający naliczy karę umowną Wykonawcy również wówczas, gdy
np.: dojdzie do awarii sieci elektrycznej w lokalu Zamawiającego nie są uzasadnione.

6.  Zamawiający  w  par.  11  ust.  1  i  2  zastrzega,  że  przewiduje  zmiany  zakresu  umowy  w
przypadku  zmian  zakresu  celowej  działalności  Zamawiającego  poprzez  zmianę  liczby
lokalizacji. 
Czy Zamawiający jest w stanie przewidzieć i może podać procentową ilość usług, które mogą
ulec likwidacji? 

Likwidacja jednostek organizacyjnych Zamawiającego (Filii) może mieć w praktyce
charakter jedynie jednostkowy.

Na chwilę obecną likwidacja jakiejkolwiek Filii nie jest nawet w odpowiedni sposób
poddana  pod  konsultacje  społeczne,  po  których  to  konsultacjach,  ewentualnie,  likwidacja
mogłaby  dopiero  nastąpić  (por.  art.  13  ust.  2  ustawy  o  bibliotekach,  który  stanowi  że,
organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale
lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz
z  uzasadnieniem.  Obowiązek  ten  dotyczy  również  zmiany  statutu  biblioteki  w  części
dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów).

7.  Dodatkowo  Zamawiający  winien  mieć  świadomość,  że  specyfikacja  istotnych  warunków
zamówienia,  warunki  udziału  w  zamówieniu,  kryteria  oceny  ofert,  kary  umowne  oraz  inne
zapisy dotyczące zamawianych usług są bardzo wygórowane lub też niemożliwe do spełniania i
spowodują, że w niniejszym postępowaniu może nie zostać złożona żadna oferta, co naraża na
koszty  samego  Zamawiającego.  Prosimy  zatem  wziąć  pod  uwagę  sugestie  i  propozycje
zaproponowane  przez  Wykonawcę  oraz  zmianę  zapisów  SIWZ  oraz  wzoru  umowy.

Zamawiający przyjął uwagę do wiadomości.

8.  Prosimy o doprecyzowanie  dlaczego w paragrafie  5,  punkt  4,  podpunkt  a Umowy średni
miesięczny abonament dzielony jest przez 5? 

W § 5 ust 4 punkt a) nie przewiduje ww. dzielenia. Zadający pytanie Wykonawca najpewniej pragnął
wskazać § 5 ust. 4 punkt b). w którym rzeczywiście przewidziano podzielenie średniego miesięcznego
abonamentu  przez  5.  Zapis  ten  ma  zagwarantować  wszystkim  Wykonawcom  zasady  uczciwej
konkurencji.  Zaoferowanie  przez  jakiegoś  Wykonawcę  przepływności  tak  wysokich,  że  ich  stałe
utrzymanie na zaoferowanym poziomie będzie trudne do wdrożenia podczas wykonywania umowy
musi być dla tego Wykonawcy nieopłacalne.


