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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

działając wspólnie i na rzecz Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, na podstawie art. 16 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

Adres Zamawiającego: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 

Tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741, strona internetowa: www.narodowy.pl 

 

2. Zamówienie realizowane w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY  

 

3. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii 

stacjonarnej. 

 

CPV 64210000-8 Usługi telekomunikacyjne 

 

3.1 Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej 

w sposób ciągły dla Teatru Narodowego oraz Teatru Wielkiego Opery Narodowej w zakresie 

połączeń wychodzących oraz przychodzących z wykorzystaniem istniejącej wewnętrznej 

infrastruktury . 

 

a) Zamawiający wymaga dedykowanych redundantnych łączy telekomunikacyjnych  

           takich jak: 

 -  łącza światłowodowe 

 -  radiolinie pracujące w koncesjonowanym paśmie 

  -  łącza internetowe 

       b) Zamawiający nie wyraża zgody na świadczenie usług w technologii: 

  -  radiolinii pracującej w paśmie otwartym 

  -  bramki GSM 

 

3.2 Informacje na temat infrastruktury i obecnie świadczonych usług 

      telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej na rzecz Zamawiającego: 

a) Obecnym dostawcą usług telekomunikacyjnych jest firma LoVo S.A.  

Umowa na świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej zawarta jest  na czas 

określony i wygasa z dniem 30.09.2014 o godz. 24:00. 

b) Zamawiający posiada centralę telefoniczną dla 1000 NN, z obsługą  dwóch łączy 

PRA 30 B+D (w tym jedno rezerwowe), oraz 22 linii telefonicznych (obsługiwane 

przez trakt cyfrowy).  

Numery linii telefonicznych:  

1.  826 50 18 

2.  826 32 85 

3.  826 50 16 

4.  826 32 87 

5.  826 32 88 

6.  826 74 29 

7.  826 52 13 

8.  826 74 20 

9.  826 51 16 

10.  826 50 19 
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11. 826 74 28 

12. 826 32 84 

13. 826 32 89 

14. 826 16 20 

15. 826 50 14 

16. 826 50 10 

17. 826 50 11 

18. 826 32 80 

19. 826 32 81 

20. 826 11 39 

21. 826 32 83 

22. 826 50 15 

- Wymienione powyżej linie telefoniczne nie generują ruchu wychodzącego  

a jedynie przychodzący. 

c) Średni szacowany czas połączeń wykonywanych miesięcznie przez Zamawiającego 

w okresie ostatnich 12 miesięcy, podane ilości minut należy traktować szacunkowo 

i nie stanowi to zobowiązania Zamawiającego do utrzymania podobnej wysokości 

ruchu w czasie realizacji umowy.  

- połączenia strefowe - 10 500 min. 

- połączenia międzystrefowe – 3 730 min. 

- połączenia międzynarodowe w obszarze UE, USA - 170 min. 

- połączenia międzynarodowe w obszarze KANADY - 10 min. 

- połączenia międzynarodowe poza obszar UE, USA, KANADY - 20 min. 

- połączenie do krajowych sieci komórkowych – 12 700 min. 

- połączenie do sieci komórkowych w obszarze UE, USA – 130 min. 

- połączenie do sieci komórkowych w obszarze KANADY – 8 min. 

- połączenie do sieci komórkowych poza obszar UE, USA, KANADY – 60 min. 

- połączenia krajowe na numery Serwisów Specjalnych 800/801- 210 min. 

 3.2 Zamawiający zaleca aby Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę w prowadzonym 

                  postępowaniu, dokonali wizji lokalnej w Teatrze Narodowym w celu zapoznania z istniejącą 

                  infrastrukturą i sprawdzenia ewentualnych możliwościami technicznych wykonania łączy 

                  telekomunikacyjnych. Wizja lokalna będzie możliwa w terminie uzgodnionym  

                  z Tomaszem Kruczkowskim tel. 22 69 20 821. 

 

4. Termin realizacji zamówienia: od 01.10.2014 r. (godz. 00:00) do 30.09.2016 r (do godz. 24:00) 

 

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

warunków. 

 

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy spełniają warunki  określone 

w art. 22 ust.1 ustawy „Prawo zamówień publicznych", dotyczące: 

 

5.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 

5.2 posiadania wiedzy i doświadczenia, 

Zamawiający wymaga wykazania wykonania usług telekomunikacyjnych w telefonii 

stacjonarnej z ostatnich 24 miesięcy potwierdzający świadczenie minimum 2 usług 

opartych o łącza ISDN B+D dla nie mniej niż DDI 500 NN.  Do oferty należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające należyte świadczenie ww. usług. 
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5.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

 

5.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

Zamawiający wymaga by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności  

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

6. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  oraz nie podlegania 

wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 

 

6.1 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć: 

a)    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

b)    Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, 

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,  

 c)    Referencje poświadczające należyte wykonanie usług zgodnie z wymaganiami zawartymi 

                    w pkt. 5.2 SIWZ. 

 
 d)   Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  

                   w postępowaniu na zasobach innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

                   zamówienia, przekłada także dokumenty tego podmiotu, w zakresie wymaganym  

                   dla Wykonawców określonym w pkt. 6.1 a), b) i c) SIWZ. 

 

6.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp, należy przedłożyć: 

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu w oparciu  

o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  

przed upływem terminu składania ofert. 

 

c) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek  

na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

d) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasobach innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przekłada także dokumenty tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla Wykonawców określonym w pkt. 6.2 a), b) i c) SIWZ.  

 

6.3 Do oferty Wykonawca załączy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  

albo oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w  rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 
6.4 Inne dokumenty: 

Zobowiązanie do zawarcia Umowy uwzględniającej postanowienia sformułowane  

             w niniejszej SIWZ. 
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7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:  

7.1 W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pytania 

dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawcy przekazują 

Zamawiającemu faksem na nr /0-22 / 69 – 20 – 741, lub pocztą elektroniczną na adres 

kancelaria@narodowy.pl, z wypełnionym polem „temat wiadomości”: „Świadczenie  

usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej ”.,   w godzinach 8:15 – 16:15. 

Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Adres Zamawiającego: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00 – 077 Warszawa. 

 

7.2 Pisemne pytania dotyczące SIWZ należy kierować, zgodnie z informacjami podanymi  

w pkt. 7.1 powyżej, do Pana Tomasza Kruczkowskiego – Głównego specjalisty  

ds. teleinformatyki w Teatrze Narodowym. 

 

8. Termin związania ofertą:  

Przystępujący do przetargu związani będą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty: 

9.1 Ofertę należy przygotować w języku polskim i w formie pisemnej. 

 

9.2 Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia określone w pkt. 6 SIWZ.  

Dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

 

9.4 Zamawiający wymaga by oferta wraz z załącznikami była podpisana przez osobę (osoby) 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym – zgodnie z danymi 

ujawnionymi we właściwym rejestrze lub przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. Pełnomocnictwo do czynności prawnych musi być dołączone do oferty  

w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.  

 

9.5 Oferta sporządzona w języku obcym musi być złożona wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Tłumaczenie na język polski musi być poświadczone  przez Wykonawcę za 

zgodność z oryginałem.  

 

9.6 Oferta musi mieć ponumerowane i zszyte strony. 

 

9.7 Wykonawca poda w ofercie dane do kontaktów, tj.: numer telefonu,  

faks oraz (lub) adres poczty elektronicznej. 

 
10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

10.1 Oferty należy składać za pokwitowaniem, w Kancelarii Teatru, pokój 1.27b  

(wejście „A" od strony ul. Wierzbowej 2): do dnia 3 lipca 2014 r. do godz. 10:00 

 

10.2 Oferty należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:  

„Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej". 

 

10.3 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi: w dniu 3 lipca 2014 r. o godz. 10:15 

w siedzibie Zamawiającego, w foyer Sceny przy Wierzbowej, ul. Wierzbowa 3,  

(wejście przez recepcję „B" od ul. Fredry). 

 

11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

mailto:kancelaria@narodowy.pl
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11.1 Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją  

zamówienia.  

11.2 Oferta musi zawierać zestawienie jednostkowych cen abonamentu i połączeń, będących 

przedmiotem zamówienia (Wykonawca musi wypełnić kolumny 3,5,6 i 7 od poz.1  

do poz. 10 w Załączniku nr.1 do SIWZ). 

 

11.3 Oferta musi zawierać łączną cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto 

(Wykonawca musi obliczyć i uzupełnić  kolumny 5 i 6 w poz. 11 w Załączniku nr. 1  

do SIWZ). 

 

11.4 Cena oferty musi być określona w złotych polskich. 

 

11.5 Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w złotych polskich. 

 

12. Kryteria wyboru oraz sposób oceny ofert wraz z ich znaczeniem: 

12.1 Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 %. 

  

12.2 Oferty oceniane będą w systemie punktowym, wg następujących zasad:  

oferta z najniższą ceną uzyska  maksymalną liczbę punktów (100),  

pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według poniższego wzoru: 

 

X pkt. = (najniższa cena oferty : cenę oferty rozpatrywanej) x 100 

 

    12.3    Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą 

               ilość punktów. 

 

13. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić w celu zawarcia Umowy:  

Zamawiający zawrze Umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie i miejscu wskazanym  

w piśmie zawiadamiającym o wyborze jego oferty. 

 

14.  Istotne postanowienia dla Zamawiającego, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

       umowy: 

14.1. Wykonawca udostępnia swoją sieć operatorską dla wewnętrznego  systemu 

         telefonicznego Teatru Narodowego i Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 

14.2. Wykonawca przeniesie do własnej sieci, wykorzystywany przez Zamawiającego, numer 

   prefiksu: 0 22 6920 z zakresem numerów 69 20 200-999, oraz 22 numery linii telefonicznych 

         (obsługiwanych przez trakt cyfrowy, wykazanych w pkt. 3.2 b) SIWZ) - zgodnie z art. 71 

         ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 

         grudnia 2010r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach 

         telefonicznych. 

14.3. Wykonawca odpowiada za sprawne przejęcie wszystkich numerów oraz uzyskanie wszystkich 

         niezbędnych pozwoleń do realizacji przedmiotu zamówienia. 

14.4. Ewentualne koszty związane z przejęciem numerów od dotychczasowego operatora LoVo S.A. 

         ponosi Wykonawca. 

14.5. Teatr zastrzega, że zachowuje prawo do numeru prefiksu i zakresu numeracji określonych 

 w pkt. 14.2 powyżej, również po wygaśnięciu umowy. 

14.6. Wykonawca z dniem wygaśnięcia umowy, dokona cesji umowy na rzecz wskazanego 

       przez Teatr operatora, zakresu numeracji 69 20 200-999 (DDI 800NN) i prefiksu  

       0 22 6920 oraz 22 linii telefonicznych (obsługiwanych przez trakt cyfrowy, 

       wykazanych w pkt. 3.2 b) SIWZ). 
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14.7. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług od godziny 00.00 dnia  

 01 października 2014 r. do godziny 24:00 dnia 30 września 2016 r. 

14.8. Uruchomienie usług zostanie potwierdzone przez obie Strony umowy protokołem 

 uruchomienia sporządzonym przez Wykonawcę. 

14.9. Zamawiający przez cały okres obowiązywania umowy pozostaje wyłącznym 

       administratorem wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej Teatru.  

14.10. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług telekomunikacyjnych w telefonii 

 stacjonarnej w sposób ciągły dla Teatru Narodowego oraz Teatru Wielkiego Opery 

 Narodowej w zakresie opisanym w pkt. 14.11 poniżej, z wykorzystaniem istniejącej 

 wewnętrznej infrastruktury telekomunikacyjnej Teatru. 

14.11. Wykonawca w ramach usług telekomunikacyjnych gwarantuje:  

 a) utrzymanie dotychczasowej numeracji linii telefonicznych 

 b) realizowanie na rzecz Zamawiającego połączeń telefonicznych:    

  - lokalnych i strefowych, 

  - międzystrefowych, 

  - międzynarodowych, 

  - do sieci komórkowych krajowych i międzynarodowych,  

  - do innych sieci publicznych, takich jak numery służb ratowniczych,  

  - serwisów informacyjnych, linii informacyjnych itp., 

c) zapewnienie transmisji dla połączeń faksowych,  

 d) prezentację numeru inicjującego połączenie zarówno w połączeniach         

   wychodzących jak i przychodzących, 

 e) naliczanie sekundowe od początku połączenia, bez opłaty inicjacyjnej  

    (opłaty startowej),  

 f) bezpłatne, miesięczne bilingowanie rozmów wychodzących w rozbiciu na poszczególne 

     numery (tzw. biling per DDI), 

g) biling ma być dostarczany Zamawiającemu nie później niż do 10 każdego miesiąca  

     w formie elektronicznej tzn. poprzez dostęp online do systemu Wykonawcy,  

     który umożliwi przeglądanie bilingu, lub w formie pliku na nośniku elektronicznym  

     wraz z dedykowaną aplikacją umożliwiającą przegląd zawartości pliku bilingu, 

 h) płaski plan taryfowy tj. bez okresów taryfikacyjnych ze względu na porę dnia  

           oraz  tygodnia, 

 i) bezpłatne połączenia wewnętrzne między wszystkimi numerami Zamawiającego, 

  

14.12. Usługi będą świadczone na zasadach określonych w umowie i „Regulaminie 

 świadczenia Usług” operatora, w zakresie tych zapisów Regulaminu, które nie są 

       sprzeczne z zapisami umowy oraz prawem telekomunikacyjnym. „Regulamin świadczenia 

       usług” jest załącznikiem nr 2 do umowy i stanowi jej integralną część. 

14.13. Usługi telekomunikacyjne będą świadczone z wykorzystaniem dwóch dedykowanych 

       niezależnych  łączy na zasadzie redundancji z wykorzystaniem technologii - światłowód,  

       łącze internetowe, łącze radiowe pracujące w koncesjonowanym paśmie. 

14.14. W przypadku awarii jednego z łączy musi nastąpić automatyczne  

           przełączenie na łącze redundantne w czasie nie dłuższym niż 60 s.  

14.15. W przypadku konieczności dołączenia dodatkowych urządzeń lub wykonania 

        dodatkowych  instalacji w celu realizacji usługi (np. radiolinia,  łącze internetowe, 

        światłowód) koszt tych urządzeń i instalacji obciąża Wykonawcę, a urządzenia  

        pozostają jego własnością. 
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14.16. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie centrali telefonicznej 

 Zamawiającego oraz wewnętrznego systemu telefonicznego Teatru Narodowego  

       i Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 

14.17. Zamawiający wymaga 24 godzinnej obsługi serwisowej obejmującej:  

       stałe monitorowanie jakości  łączy, bezpłatne usuwanie usterek i nieprawidłowości  

       w pracy łącza, oraz usuwanie awarii.  

14.18. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w sposób 

 ciągły, tj. przez 24 godziny na dobę, przy zachowaniu najwyższej jakości usług, zgodnie  

 z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2006 r. Prawo  

       telekomunikacyjne Dz. U. Nr171,poz. 1800 z późniejszymi zmianami. 

14.19. Ze strony Zamawiającego osobą zobowiązaną do stałego nadzoru nad realizacją 

 niniejszej umowy oraz upoważnioną do podpisania protokołu uruchomienia jest:  

 Tomasz Kruczkowski, tel. (022) 69 20 821, 608571371 lub Andrzej Wąsik,  

 tel. (022) 69 20 819.  

14.20. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie  

           za świadczenie usług telekomunikacyjnych zrealizowanych w danym okresie 

       rozliczeniowym, obliczone na podstawie cen jednostkowych określonych w  złożonej 

           przez Wykonawcę ofercie.  

14.21. W przypadku ustawowego obniżenia cen za połączenia, opłaty naliczane przez 

           Wykonawcę nie mogą być wyższe niż wynikające z aktualnych przepisów. 

14.22. Zapłata z tytułu realizacji niniejszej umowy, będzie następowała z dołu, po zakończeniu 

 danego miesiąca kalendarzowego, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze - 

 w formie polecenia przelewu, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę  

       do siedziby Zamawiającego faktury VAT. 

14.23. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę 

       wynagrodzenia. 

14.24. W przypadku opóźnienia terminu rozpoczęcia świadczenia usługi wymienionego w pkt. 

 14.7 powyżej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1,00 PLN (słownie: jeden

 złoty netto) za każdy numer  z przenoszonej wiązki DDI 0 22 69 20 200 do 999  

       i 22   numery linii telefonicznych, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.  

      Jeżeli opóźnienie rozpoczęcia  świadczenia usług przekroczy 2 dni to zamawiający będzie 

      uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

14.25. Zamawiającemu, w każdym przypadku nie wykonania lub nienależytego  wykonania 

 postanowień umowy, przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z „Prawem 

 Telekomunikacyjnym” i obowiązującym u operatora  Regulaminem świadczenia usług. 

14.26. Do postępowania reklamacyjnego zastosowanie będą miały zasady określone  

 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu 

 postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja 

 usługi telekomunikacyjnej (Dz.U.04.226.2291). 

14.27. W przypadku przerwy w świadczeniu usług trwających dłużej niż 30 minut, 

 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł (słownie jeden 

 tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek, niezależnie od postanowień Regulaminu 

 świadczenia usług. 

14.28. W przypadku przerwy w świadczeniu usług trwających dłużej niż 120 minut, 

 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 2000 zł (słownie dwa

 tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek, niezależnie od postanowień Regulaminu 

 świadczenia usług. 
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14.29. Wykonawca wyznaczy osobę do kontaktów z Zamawiającym, do obowiązków której 

          należeć będzie wyjaśnianie wszelkich nieprawidłowości mogących wystąpić podczas 

          realizacji umowy(rozliczenia, awarie). 

14.30. W przypadku wystąpienia awarii, Zamawiający zgłosi ten fakt wyznaczonej przez 

        Wykonawcę osobie - telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.   

14.31. Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego, z co najmniej siedmiodniowym 

 wyprzedzeniem, o planowanych przerwach lub zakłóceniach zwykłej działalności sieci 

 telekomunikacyjnej wynikających z konieczności dokonania konserwacji lub remontów.  

 W takiej sytuacji nie nalicza się kar umownych. Planowane przerwy działalności sieci nie 

       mogą być dłuższe niż 3 godziny w miesiącu i mogą występować w godzinach między  

       23:00 do 06:00. 

14.32. Wykonawca jest zobowiązany do kontynuowania umowy ubezpieczenia  

 od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez 

 cały okres obowiązywania umowy z Teatrem. 

14.33. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny  

  z zachowaniem 3 - miesięcznego terminu wypowiedzenia. 

14.34. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym 

 w sytuacji, gdy jakość dostarczanych usług będzie rażąco niska. W szczególności dotyczy 

 to parametrów jakościowych połączeń głosowych i transmisji faksów oraz częstych awarii 

      powodujących  przerwy w dostępie do usług (3 przerwy w jednym okresie rozliczeniowym) 

      lub w przypadku 2 krotnie nałożonej kary za przerwę w świadczeniu usługi w  czasie 

      jednego okresu rozliczeniowego. 

 

15. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.  

 

16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych   

oraz nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.  

 

17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

18. Aukcja elektroniczna nie dotyczy niniejszego postępowania. 

 

19. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

20. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie tę część zamówienia,  

której wykonanie powierzy Podwykonawcy.  

 

 

 

 

Załącznik do SIWZ: 

 

Załącznik nr 1 „Formularz cenowy dla usług telekomunikacyjnych w telefonii 

stacjonarnej”. 

 


