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Załącznik nr 9 do instrukcji udzielania    zamówień 

o wartości   nie przekraczającej wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 
4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie  Instrukcji udzielania zamówień na  dostawy, usługi i roboty 

budowlane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych  

równowartości kwoty, o której mowa w  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zamówień 

publicznych tj. kwoty 30 000 euro 
 

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji  

 

Publicznej:   03.06.2016 r. 
 

                                              OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

USŁUGA 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia : 

1. Przedmiot zamówienia został opisany we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

Kody CPV : 

50.33.41.10-9 Usługi w zakresie konserwacji sieci telefonicznej 

50.33.41.00-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii kablowej. 

2.Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i naprawy sieci telefonicznej w obiektach 

dydaktycznych i domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.   

3. Przedmiot zamówienia  obejmuje konserwację i naprawę: 

a) central telefonicznych, wyszczególnionych w załącznikach nr 2 i 3 do ogłoszenia , 

b) buforów pamięci, 

c) instalacji telefonicznej, 

d) urządzeń zasilających , 

e) aparatów telefonicznych. 

3.1. utrzymanie wszystkich urządzeń w pełnej sprawności  a w szczególności: 

a) zmianę istniejących numerów  w obrębie centrali, 

b) zmianę kategorii uprawnień, 

c) instalowanie nowych numerów w ramach centrali, 

d) programowanie i montaż aparatów,  

e) demontaż aparatów uszkodzonych, 

f) dostosowanie przedłużaczy kabla do stanowiska pracy,     

g) wykonywanie  krosowań, 

h) wykonanie instalacji wraz z założeniem gniazd telefonicznych i ułożeniem kabla do 30 mb ,  

i) wymianę uszkodzonych elementów  takich jak : 

 - gniazda, 
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 - przedłużacze, 

              - złączki,  

 - wtyczki,  

 - sznury przyłączeniowe i skrętne, 

 - rozgałęźniki, 

             - baterie. 

Wymiana innych elementów nie wchodzi w zakres umowy . 

 

4. Wykonawca w ramach umowy będzie wykonywał również : 

a) kwartalne odczyty i wydruki  komputerowe zarejestrowanych  połączeń  telefonicznych  z podziałem na 

jednostki organizacyjne (dotyczy central wymienionych w załączniku  nr 2  poz. 1-5 i 11-12 oraz w  

załączniku  nr 3 ), 

b) Wykonawca będzie wykonywał na telefoniczne zlecenie Zamawiającego wydruki szczegółowe 

zarejestrowanych połączeń z pojedynczych numerów central telefonicznych), 

c)  materiały do wydruków pokrywa Wykonawca. 

d)  Wykonawca będzie wykonywał przez wskazane przez siebie osoby : 

- konserwację codziennie od poniedziałku do piątku, 

- naprawy wynikające z bieżącej eksploatacji sieci wykonywane mają być niezwłocznie po 

   telefonicznym zgłoszeniu lub po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, 

- awarie telefonów będą usuwane po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego w tym  

  dniu - jeżeli nastąpi ono do godz. 12
00

, a w dniu następnym – jeżeli nastąpi ono po godz.   

  12
00

. 

5. Zamawiający  zapewni wskazanym przez Wykonawcę osobom całodobowy dostęp do urządzeń objętych 

konserwacją oraz udostępni dokumentację techniczną budynków i sieci telefonicznej. 

6.Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za wykonaną usługę oddzielnie  dla central wymienionych w 

załączniku nr 2 i 3. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną 

przez niego usługę.  

8.Wykonawca zobowiązuje się: 

- utrzymywać sieć telefoniczną w należytej sprawności technicznej 

- wykonywać usługi bez wezwania ze strony Zamawiającego i bez wystawiania zleceń 

- informować Zamawiającego każdorazowo na piśmie o konieczności wykonania prac instalacyjnych, napraw 

lub wymiany uszkodzonych elementów nie objętych umową. 

 

II. Wymagany termin realizacji umowy: od 04.07.2016 r. do 04.11.2017 r. 

III. Opis sposobu przygotowania rozpoznania cenowego : 

      1/ Oferta powinna być przygotowana  według wzoru formularza oferty ( załącznik nr 1 ). 

2/ Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania  Wykonawcy. 

3/ Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie trwałą techniką. 

       4/ Oferowane ceny mają być wyrażone cyfrowo  i słownie. 

       5/ Oferta musi zawierać cenę netto i brutto. 

       6/ Oferta ma obejmować całość zamówienia. 

       7/ Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową, 

       8/ Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym  przez niego  

          wymogom o najniższej cenie. 

       

IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:   

         Cena  -  100 %,   

V. Oferta wykonawcy ma zawierać :  

1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie : 

- dokumentów rejestrowych Firmy, zawierających pełnomocnictwa osób uprawnionych do jej  
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   reprezentacji, 

- decyzji nadania numeru NIP, 

- decyzji nadania numeru REGON, 

- uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej  

  zamówieniem, jeżeli przepisy prawa i ustawy nakładają obowiązek ich  

  posiadania, 

- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że  

   Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  

  prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

2. Oświadczenia :  
       - potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,  

       - potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

        zdrowotne  i społeczne ,  

       - że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

          wymagane uprawnienia, 

            - dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu 

              zamówienia,      

 - że w ciągu trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

        działalności jest   krótszy - w tym okresie wykonywał minimum dwie usługi w zakresie napraw i  

        konserwacji  sieci telefonicznych o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto każda  

       (słownie:  osiemdziesiąt tysięcy zł ). 

   VI. Opis sposobu obliczenia ceny: 

     W cenę propozycji należy wliczyć: 

1/ wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 

2/  obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową . 

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, o 

najniższej cenie. 

VII. Termin, miejsce i sposób  złożenia oferty: 

1/ Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.06. 2016 r., do godz. 9
00 

w zaklejonej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego, 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 pok. 175. (Oferta otrzymana przez Zamawiającego po 

terminie podanym powyżej, nie będzie oceniana, a jeśli została złożona w zaklejonej kopercie zostanie 

zwrócona wykonawcy bez otwierania. ) 

2/   Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 17.06.2016 r.  o godzinie  9 
15 

w siedzibie Zamawiającego Lublin, ul. 

Akademicka 13 pok.176. 

VIII. Osobami  uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami sąt: 

Pani Barbara Bernecka  tel. 815337856  -.  w zakresie obiektów dydaktycznych. 

Pani Elżbieta Piekarska  tel. 814411481   -   w zakresie domów studenckich. 
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IX. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

Strony podpiszą umowę na wykonanie usługi, po wyborze najkorzystniejszej oferty  do dnia  4 lipca 2016 r. 

 

X.. Informacja o odstąpieniu  od postepowania ofertowego : 

 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postepowania w każdym czasie przed zawarciem umowy, 

bez podania przyczyn.  

 

 

      Barbara Bernecka                                       

          (przygotowała)                                                            

 

 

 

                                                                                              KANCLERZ UP W  LUBLINIE            

 

 

 

 

Załączniki: 

1/ Wzór formularza oferty. 

2/ Tabela do sporządzenia kalkulacji cenowej ( obiekty dydaktyczne) 

3/ Tabela do sporządzenia kalkulacji cenowej ( domy studenckie )       

4/ Wzór umowy 

 


