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Dotyczy: postępowania  na  ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ODDDZIAŁU ZUS W BYDGOSZCZY  
I PODLEGŁYCH TJO.  
znak postępowania 040000/271/14/2019/ZAP. 

     

Zapytanie publiczne  

1. Informacje ogólne 
 
1.1. Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33,  

85-224 Bydgoszcz, NIP: 521-30-17-228, tel. (52) 34-18-308, fax (52) 345-63-72, REGON 000017756.  
1.2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215). 
1.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
2. Przedmiot zamówienia 
 
2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania publicznego. 
2.2. Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ODDDZIAŁU  

ZUS W BYDGOSZCZY I PODLEGŁYCH TJO w następujących lokalizacjach: 
1) Oddział w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz, 
2) Oddział w Bydgoszczy, ul. M. Konopnickiej 18A, 85-124 Bydgoszcz, 
3) Inspektorat w Bydgoszczy, ul. Ch. Andersena 6, 85-792 Bydgoszcz, 
4) Inspektorat w Inowrocławiu, ul. Solankowa 15, 88-100 Inowrocław, 
5) Inspektorat w Nakle n/Notecią ul. Bohaterów 12A, 89-100 Nakło nad Notecią, 
6) Inspektorat w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 87A, 86-105 Świecie, 
7) Inspektorat w Tucholi, ul. Dworcowa 8, 89-500 Tuchola 
8) Inspektorat w Żninie, ul. 700-lecia 37, 88-400 Żnin, 
9) Biuro terenowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie. 

2.3. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części. 
2.4. Świadczone w ramach przedmiotu zamówienia usługi telekomunikacyjne będą obejmowały: 

1) Połączenia lokalne/strefowe, 
2) Połączenia międzystrefowe, 
3) Połączenia do sieci komórkowych. 

2.5. Szacowana ilość minut w miesiącu obliczona na podstawie realizacji II kwartału 2019 r. wynosi: 
1) Połączenia lokalne/strefowe – 1.500 minut, 
2) Połączenia międzystrefowe – 25.000 minut 
3) Połączenia do sieci komórkowych – 11.000 minut 

2.6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecnie stosowaną numerację we wszystkich lokalizacjach 
Zamawiającego tj. zastosować numerację podaną w Tabeli nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia we 
wszystkich lokalizacjach (wiązek numeracyjnych DDI, numerów dodatkowych MSN oraz pojedynczych 
numerów POTS i ISDN).  Pulę numeracyjną i świadczenie usług zapewniała dotychczas spółka NETIA S.A. 

2.7. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień 
32551100-1 połączenia telekomunikacyjne 
64200000-8 usługi telekomunikacyjne 

 
3. Warunki udziału w Postępowaniu  
Ofertę w Postępowaniu złożyć może Wykonawca, który posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia 
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca przedłoży kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 
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4. Warunki realizacji zamówienia (istotne postanowienia lub ogólne warunki umowy lub wzór umowy) 
4.1. Termin realizacji zamówienia od 01.01.2020 r. od 31.12.2022 r. 
4.2. Miejsce realizacji zamówienia -  Oddział w Bydgoszczy, Inspektorat w Bydgoszczy, Inspektorat  

w Inowrocławiu, Inspektorat w Nakle n/Notecią, Inspektorat w Świeciu, Inspektorat w Tucholi, Inspektorat 
w Żninie, Biuro Terenowe w Sępólnie Krajeńskim, 

4.3. Warunki płatności określone są w  §4  wzoru umowy o nazwie Wynagrodzenie i zasady rozliczeń (załącznik  
nr 2 do niniejszego zapytania publicznego). 

4.4. Kary umowne jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę w związku z nienależytym lub nieterminowym 
wykonaniem postanowień umowy określone są w §8 wzoru umowy o nazwie Kary umowne (załącznik nr 2 
do niniejszego zapytania publicznego). 

4.5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
4.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4.7. Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców. 
4.8. W cenie oferty zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszt zgodnie  

z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Istotne postanowienia lub ogólne warunki umowy/ wzór umowy stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego 
Zapytania publicznego. 
 

5. Kryteria oceny ofert 
 

Lp. Kryterium Znaczenie waga % (pkt) Opis metody przyznawania punktów 

1. Cena  100 % (100 pkt) 
Najniższa cena brutto spośród złożonych ofert/cena 

brutto badanej oferty x 100 

 

6. Przygotowanie i składanie ofert 
6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
6.2. Oferta winna odpowiadać treści Zapytania. 
6.3. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania. 
6.4. Ofertę należy złożyć w języku polskim 

6.4.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zampubl_bydgoszcz@zus.pl 
 lub 

6.4.2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz, Sala Obsługi Klienta pokój 24, 
Dziennik Podawczy. Zaleca się oznaczyć ofertę w następujący sposób: 

  „Oferta - ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ODDDZIAŁU  
ZUS W BYDGOSZCZY I PODLEGŁYCH TJO” 
Znak sprawy: 040000/271/14/2019/ZAP 

    
Oferty należy składać w terminie do dnia 03-10-2019r. do godz. 10:00 

6.5. Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków. 
6.6. Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie 

rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 
6.7. Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy przesłać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 11:00, informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty. 
6.8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane – i podlegają niezwłocznemu zwrotowi Oferentowi, o ile 

zostały złożone w formie pisemnej. 
6.9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

6.10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu związania ofertą 
o kolejne 30 dni. 

6.11. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
6.11.1 Ofertę Wykonawcy złożoną na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1  

do zapytania publicznego, 

mailto:grzegorz.jankowski@zus.pl
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6.11.2 Pełnomocnictwo – należy dołączyć do oferty, w przypadku, gdy ofertę podpisze(ą) osoba(y) inna(e) 
niż wymieniona(e) w odpisie z właściwego rejestru lub innym dokumencie wskazującym sposób 
reprezentacji Wykonawcy, 

6.11.3 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej  
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie zobowiązany złożyć 
dokumentu w przypadku gdy Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz.U.2017.570 j.t.), 

 

7. Przebieg postępowania 
7.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Zapytaniu przed upływem terminu 

składania. W przypadku wprowadzenia zmian, Zamawiający przekaże informację o zmianach: 
7.1.1. Zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, 
7.1.2. Wykonawcom, którzy zgłosili zainteresowanie uczestnictwa w postępowaniu. 

8. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili zamieszczenia informacji na stronie internetowej, przekazania 
Wykonawcom drogą elektroniczną informacji o jej dokonaniu. 

7.2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych w ofercie dokumentów 
albo, którzy złożyli w ofercie dokumenty, zawierające błędy, do ich złożenia lub uzupełnienia. Powyższe nie 
dotyczy formularza oferty. 

7.3. Zamawiający może wskazać inne istotne informacje o sposobie oceny ofert oraz o przebiegu postępowania 
do wyboru oferty, wynikające z konkretnych warunków i kryteriów oceny ofert. 

7.4. Zamawiający dokona sprawdzenia czy oferty: 
7.4.1 zostały złożone w terminie, 
7.4.2 spełniają wszystkie wymagania określone w zapytaniu,  
7.4.3 nie zawierają  błędów w obliczeniu ceny, omyłek rachunkowych, pisarskich i innych omyłek. 
7.4.4 nie posiadają cech rażąco niskiej ceny 

7.5. Zamawiający nie udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta:  
7.5.1 nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu publicznym lub Zapytaniu ofertowym; 
7.5.2 zawiera błędy w obliczeniu ceny;

1
  

7.5.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia; 
7.5.4 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

7.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający może 
wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.  

7.7. Wybór oferty i przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą. 

7.8. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. 
7.9. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania zawiadamia się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej ze złożonych ofert. 
W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wskazuje się co najmniej imię i nazwisko lub nazwę (firmę) 
oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.  

7.10. Informację, o której mowa w  pkt 7.9. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
2
 

7.11. Złożenie oferty oznacza zaakceptowanie przez Wykonawcę wymagań zawartych w niniejszym Zapytaniu 
oraz zaakceptowanie ich bez zastrzeżeń. 

7.12. Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym z przygotowaniem i dostarczeniem oferty 
ponosi Wykonawca. 

7.13. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:  
7.13.1 W sprawach formalno – prawnych: Andrzej Ścibiorski, Starszy Inspektor, ZUS O/Bydgoszcz 

Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych  
T: +48 (52) 34-18-308 E: zampubl_bydgoszcz@zus.pl 
 

                                                           
1
 Zamawiający może poprawić w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - 
niezwłocznie zawiadamiając o tym – w formie pisemnej lub elektronicznej - Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
2
 obligatoryjnie w przypadku zapytania publicznego, w przypadku zapytania ofertowego - o ile dotyczy 
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7.13.2 W sprawach przedmiotu zamówienia: Beata Wasil, Stanowisko Starszy Specjalista,  
ZUS O/Bydgoszcz Wydział Administracyjno-Gospodarczy T: +48 (52) 34-18-272 
E: beata.wasil@zus.pl  

Godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00 – 15:00 (pn.- pt.) 
 

 

 

 

     Zatwierdzone przez Z-cę Dyrektora O/ZUS w Bydgoszczy 
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Załącznik nr 1 do Zapytania publicznego 

 

 

Nazwa (firma) Wykonawcy:  

Adres Wykonawcy:  

nr telefonu:  

nr faksu:  

adres e-mail:  

NIP:  

REGON:  

reprezentowany przez  
………………………………………  

  imię, nazwisko, adres 

 
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33 
85-224 Bydgoszcz 

 
Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na Zapytanie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG 
TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ODDDZIAŁU ZUS W BYDGOSZCZY I PODLEGŁYCH TJO dla ZUS Oddział w Bydgoszczy, 
ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz składam(-my) niniejszą ofertę:    
wysokość wynagrodzenia wynika, z danych zawartych w poniższej Tabeli. 
cena netto ……………………………..……. zł  (słownie:…………………………………………),  
cena brutto ……………………….………… zł  (słownie:…………………………………………)  
stawka podatku VAT (%)  …….,   
wartość podatku VAT……………………zł   (słownie: …………………………………… …) 
 

Lp. 
 

Rodzaj opłaty 
Cena 

w PLN 
(brutto) 

Cena 
w PLN 
(netto) 

Stawka 
podatku 
VAT (%) 

Ilość 
linii 

Długość 
trwania 
umowy 

(w miesiącach) 

Szacowana 
ilość 

minut3 
(w miesiącu) 

Wartość brutto w PLN 
odpowiednio 

(kol.3* kol.6* kol.7*) 
lub  

(kol.3* kol.7* kol.8*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Abonament miesięczny4 

dla jednej linii cyfrowej 30B+D 
sygnalizacja DSSI 

   5 36   

2 
Abonament miesięczny2 

dla jednej linii miejskiej analogowej 
   14 36   

3 
Abonament miesięczny2 

dla jednej linii miejskiej ISDN 2B+D 
   27 36   

4 
1 minuta połączenia  

lokalnego/strefowego 
    36 1500  

5 
1 minuta  

połączenia międzystrefowego 
    36 25000  

6 
1 minuta  

połączenia do wszystkich sieci 
komórkowych 

    36 11000  

  RAZEM:   

                                                           
3
 podane ilości minut połączeń w miesiącu są jedynie szacunkowe i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego, służą jedynie do 
porównania cen ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej 

4 przez abonament miesięczny, zgodnie z zapisem zawartym w § 4 ust. 5 wzoru umowy, należy rozumieć:  

Opłaty abonamentowe, które obejmują zapewnienie sprawności łączy oraz utrzymanie ich w gotowości do świadczenia usług; 
stały dostęp do sieci telefonicznej, bez żadnych przerw. 
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Oferuję:  

1. 
Zachowanie obecnie stosowanej numeracji we wszystkich lokalizacjach 
Zamawiającego 

 tak       nie 

2. Nieodpłatne naliczanie sekundowe połączeń   tak       nie 
3. Bezpłatną blokadę numerów pkt. 9 Opisu Przedmiotu Zamówienia  tak       nie 

4. 
Bezpłatną zmianę numerów na które będzie założona lub zdjęta blokada 
oraz możliwość blokowania numerów przychodzących 

 tak       nie 

 
Wykonanie usługi przy zachowaniu infrastruktury technicznej 
wykorzystywanej dotychczas w budynkach Zamawiającego 

 tak       nie 

5. Indetyfikację numerów przychodzących stacjonarnych i komórkowych  tak       nie 
6. Bezpłatne połączenia pomiędzy wszystkimi numerami Zamawiajacego  tak       nie 
7. Dostęp do billingu elektronicznego  tak       nie 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 3 Zapytania z dnia ………………… 

Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. Na potwierdzenie niniejszego warunku przedstawiam dokument 

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

wskazać nazwę dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku 

 
W podanej cenie uwzględnione są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, określone  
w OPZ. 

Potwierdzam(-my) okres związania ofertą, który wynosi 30 dni. 

Oferuję(-my) wykonanie zamówienia na warunkach wskazanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2  
do zapytania publicznego, o którym mowa w pkt. 4 Zapytania z dnia ………………… 

Oświadczam(-my), że nie będę zgłaszał żadnych roszczeń w przypadku unieważnienia przez Zamawiającego 
Postępowania, w którym składam(-my) niniejszą ofertę. 

 Potwierdzam(-my), zapoznanie się z dokumentacją postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i jest ona 
wystarczająca do sporządzenia oferty i wykonania zadania. 
Oświadczam(-my), że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
Oświadczam(-my), że: 
Wykonam/y przedmiot zamówienia samodzielnie, bez udziału podwykonawców

5
 lub powierzymy 

podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia
3
  

 

Część zamówienia powierzona podwykonawcom Nazwa (firma) i adres podwykonawcy (jeżeli  
są one już znane).  
 

  

  
 

Oświadczam(-my), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
6
 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenia zapytania 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 

Oświadczamy, że Zamawiający może uzyskać dokumenty dotyczące Wykonawcy w rejestrze publicznym 
………………………………………………………………….  
    (adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych) 

 

…………………        ………………..                                                                 ..……………………………………………………………..……..…… 
  
miejscowość                                data                                                                                                                                czytelny podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

                                                           
5
 należy wybrać odpowiedni wariant. Brak wypełnienia przez Wykonawcę będzie rozumiane jako wykonanie zamówienia bez 

udziału podwykonawców. 
6 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz 
uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1). 
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Załącznik nr 2 do Zapytania publicznego 

Umowa nr ……………… 
zawarta w Bydgoszczy w dniu  ………………………. pomiędzy: 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie adres: ul. Szamocka 3, 5 Warszawa, NIP: 5213017228, 
REGON: 000017756; Oddział ZUS w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33,  85-224 Bydgoszcz  
reprezentowanym przez 
……………………………………… -  …………………………………..  
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 
a 
Firmą ………………………., z siedzibą  ……………………. NIP: ……………………… , REGON: ……………………………….   
reprezentowaną przez:  
……………………………………… -  …………………………………..  
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
przy czym Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej w umowie, także „Stronami” a każdy z nich „Stroną”. 
 
Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
zwolnionym ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215). 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Oddziału w ZUS Bydgoszczy  
oraz podległych terenowych jednostek organizacyjnych, w następujących lokalizacjach: 
1) Oddział w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz, 
2) Oddział w Bydgoszczy, ul. M. Konopnickiej 18A, 85-124 Bydgoszcz, 
3) Inspektorat w Bydgoszczy, ul. Ch. Andersena 6, 85-792 Bydgoszcz, 
4) Inspektorat w Inowrocławiu, ul. Solankowa 15, 88-100 Inowrocław, 
5) Inspektorat w Nakle n/Notecią, ul. Bohaterów 12A, 89-100 Nakło nad Notecią, 
6) Inspektorat w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 87A, 86-105 Świecie, 
7) Inspektorat w Tucholi, ul. Dworcowa 8, 89-500 Tuchola, 
8) Inspektorat w Żninie, ul. 700-lecia 37, 88-400 Żnin, 
9) Biuro Terenowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie. 

2. Świadczone w ramach niniejszej umowy usługi telekomunikacyjne będą obejmowały: 
1) połączenia lokalne i strefowe, 
2) połączenia międzystrefowe, 
3) połączenia do sieci komórkowych, 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w załączniku nr 3 do umowy. 
§2 

Termin obowiązywania umowy 
Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. 

 
§3 

Obowiązki Wykonawcy 
Szczegółowy opis obowiązków  Wykonawcy zawarty jest w załączniku nr 3 do umowy. 

§4 
Wynagrodzenie i zasady rozliczeń 

1. Maksymalne zobowiązanie Zamawiającego wynikające z realizacji niniejszej umowy, za cały okres wykonywania 
umowy nie może przekroczyć kwoty brutto …………………………….….zł (słownie: ………………………………………………). 

2. Osiągnięcie kwoty, o której mowa w ust. 1 będzie powodowało natychmiastowe rozwiązanie umowy. Za dzień 
rozwiązania umowy będzie uznawało się dzień następny po dniu, w którym wg danych Zamawiającego 
nastąpiło wystąpienie wyżej określonej sytuacji, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

3. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. 
4. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy będzie obliczone na podstawie poniższych  

cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy): 
1) opłata abonamentowa miesięczna (brutto) dla jednej linii cyfrowej 30B+D sygnalizacja DSS1, wynosi ………. 

zł, w tym: 
a) ……… zł netto, 
b) stawka podatku VAT: …… %, 
c) wartość podatku VAT: ……. zł; 
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2) opłata abonamentowa miesięczna (brutto) dla jednej linii miejskiej analogowej, wynosi ……… zł, w tym: 
a) ……… zł netto, 
b) stawka podatku VAT: ……. %, 
c) wartość podatku VAT: ……… zł; 

3) opłata abonamentowa miesięczna (brutto) dla jednej linii miejskiej ISDN 2B+D, wynosi ……… zł, w tym: 
a) ……… zł netto, 
b) stawka podatku VAT: ……… %, 
c) wartość podatku VAT: ………zł; 

4) cena za 1 minutę połączenia lokalnego/strefowego (brutto), wynosi ………zł, w tym: 
a) ……… zł netto, 
b) stawka podatku VAT: ……… %, 
c) wartość podatku VAT: ……… zł; 

5) cena za 1 minutę połączenia międzystrefowego (brutto), wynosi ………zł,  w tym: 
a) ……… zł netto, 
b) stawka podatku VAT: ……… %, 
c) wartość podatku VAT:  ………zł; 

6) Cena za 1 minutę połączenia do wszystkich sieci komórkowych (brutto), wynosi ………zł, w tym: 
a) ………zł netto, 
b) stawka podatku VAT: ……… %, 
c) wartość podatku VAT: ………zł. 

5. Opłaty abonamentowe, o których mowa w ust. 4 pkt. 1-3 obejmują: 
1) zapewnienie sprawności łączy oraz utrzymanie ich w gotowości do świadczenia usług; 
2) stały dostęp do sieci telefonicznej, bez żadnych przerw. 

6. W przypadku wystąpienia połączeń międzynarodowych lub innych usług telefonicznych niż wymienione w ust. 
4 zastosowane zostaną ceny wynikające z cennika Wykonawcy, aktualne na dzień wykonanej usługi. 

7. Regulowanie należności z tytułu wykonania umowy dokonywane będzie przelewem w terminie 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
………………………………………………, przy czym faktury za opłaty abonamentowe będą wystawiane z góry. 

8. Wykonawca będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie zatrudniającą 
pracowników załącza do faktury oświadczenie o ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu. Pozostali 
Wykonawcy załączają do faktury oświadczenie, iż zatrudnieni przy wykonywaniu niniejszej umowy pracownicy 
osiągają co najmniej minimalne wynagrodzenie lub minimalną stawkę godzinową w rozumieniu przepisów 
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. W przypadku zmiany warunków zatrudnienia Wykonawca poinformuje 
o tym Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę z załącznikami do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty 
wystawienia. 

10. Faktury wystawione przez Wykonawcę należy wystawiać w brzmieniu: 
dane Nabywcy: 

NIP 521-30-17-228 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

01-748 Warszawa 
ul. Szamocka 3, 5 
dane Odbiorcy: 

Oddział w Bydgoszczy 
Adres ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz 

1) Fakturę wraz z załącznikami (protokoły, inne dokumenty zgodnie z Umową) w formie papierowej należy 
dostarczyć na adres ZUS Oddział w Bydgoszczy ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz. 

2) Za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na skrzynkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
w postaci ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, można przekazać wyłącznie fakturę. 

3) Zamieszczając dane faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania należy: 
a) wprowadzić dodatkowe numery identyfikacyjne PEPPOL/PEF (typ numeru: NIP), tj. 

- dla Nabywcy: 5213017228,  
- dla Odbiorcy: 9532327769 (nr PEPPOL/PEF Jednostki ZUS dokonującej płatności  
za fakturę) 

b) w polu „numer umowy” należy wskazać nr ………………….., stanowiący nr umowy zamówienia publicznego 
nadany przez Zamawiającego. 
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§5 

Osoby odpowiedzialne 
1. Funkcje nadzoru nad wykonaniem umowy w imieniu Zamawiającego pełnić będą w: 

1) Oddział w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 33: 
Imię I nazwisko……………….., tel. ……………., e-mail: ………………………………, 

2) Oddział w Bydgoszczy, ul. M. Konopnickiej 18A: 
Imię I nazwisko……………….., tel. ……………., e-mail: ………………………………, 

3) Inspektorat w Bydgoszczy, ul. Ch. Andersena 6: 
Imię I nazwisko……………….., tel. ……………., e-mail: ………………………………,  

4) Inspektorat w Inowrocławiu, ul. Solankowa 15:  
Imię I nazwisko……………….., tel. ……………., e-mail: ………………………………,  

5) Inspektorat w Nakle n/Notecią ul. Bohaterów 12A:  
Imię I nazwisko……………….., tel. ……………., e-mail: ………………………………,   

6) Inspektorat w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 87A: 
Imię I nazwisko……………….., tel. ……………., e-mail: ………………………………, 

7) Inspektorat w Tucholi, ul. Dworcowa 8:   
Imię I nazwisko……………….., tel. ……………., e-mail: ………………………………,  

8) Inspektorat w Żninie, ul. 700-lecia 37: 
Imię I nazwisko……………….., tel. ……………., e-mail: ………………………………,  

9) Biuro terenowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 16: 
Imię I nazwisko……………….., tel. ……………., e-mail: ………………………………,  

2. Funkcje nadzoru nad wykonaniem umowy w imieniu Wykonawcy pełnić będzie: 
Imię I nazwisko………………., tel. …………., e-mail:…………………; zgłaszanie awarii: tel. ……………., e-mail: ……………….. 

3. Strony umowy mogą wyznaczyć także inne osoby jako odpowiedzialne za realizację postanowień niniejszej 
umowy zamiast lub obok osób wymienionych w ust. 1 i 2, powiadamiając o tym wcześniej pisemnie drugą 
stronę. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.  

 
§6 

Postępowanie reklamacyjne 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu: 

1) niedotrzymania z winy Wykonawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi 
telekomunikacyjnej; 

2) niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej; 
3) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej. 

2. Postępowanie reklamacyjne wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będzie prowadzone na zasadach  
i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r.  
w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 284). 

  
§7 

Zmiany umowy 
1. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem 

przypadków określonych w umowie. 
2. Warunkiem dokonania zmiany w umowie jest: 

1) Zainicjowanie zmiany umowy przez stronę zainteresowaną poprzez złożenie pisemnego wniosku  
w sprawie proponowanej zmiany; 

2) Przedstawienie opisu proponowanej zmiany; 
3) Akceptacja zmiany przez obie strony umowy. 

3. Nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu następujące zdarzenia: 
1) zmiana adresu do korespondencji, numerów telefonów, adresów e-mail; 
2) zmiana numeru rachunku bankowego; 
3) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych powołanych w treści umowy; 
4) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę. 

4. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o zmianie adresu, adresu e-mail i z tej przyczyny  
nie dokona odbioru korespondencji, wszelkie powiadomienia wysłane na ostatnio podany adres, będą uważane  
za prawidłowo doręczone. 

 
 

mailto:biznes@netia.pl
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§8 

Kary umowne 
1. Za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi telefonicznej płatnej okresowo trwająca 

dłużej niż 12 godzin, Zamawiającemu przysługuje zwrot 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej. Zwrot ten 
dotyczy usługi odnoszącej się do wskazanej linii telefonicznej na której nastąpiła przerwa. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę albo odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 
maksymalnej wartości zamówienia. 

3. Zamawiający może potrącać  kwotę naliczonych kar umownych z należności wynikającej z faktury wystawionej 
przez Wykonawcę.  

4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Strony zobowiązań umownych nie objętych 
odszkodowaniem w formie kar umownych, Strony będą ponosiły odpowiedzialność na zasadach ogólnych 
określonych przepisami prawa.  

5. Zamawiający może, dochodzić na zasadach ogólnych, odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych  
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

6. Całkowita wysokość kar umownych za zdarzenia, które wystąpiły w danym miesiącu nie przekroczy sumy opłat 
należnych Wykonawcy za dany miesiąc. 

7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wysokości kary za odstąpienie od umowy. 
 

§9 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, w przypadku zaistnienia któregokolwiek z poniższych 
przypadków: 
1) w przypadku wprowadzenia telefonii IP w jednostce ZUS objętej umową, 
2) powtarzających się uchybień, zaniedbań lub niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających  

z umowy przez Wykonawcę, 
3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy, 

4) istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie wywiąże  

się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od otrzymania dodatkowego wezwania do zapłaty. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  

w terminie 30 dni od stwierdzenia okoliczności określonych w ust. 1 i 2, i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W ciągu 30 dni od skutecznego odstąpienia umowy, strony dokonują wzajemnego rozliczenia z wykonanej 

części umowy. 
 

§10 
Informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez względu na formę  
ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę prawnie chronioną Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania 
umowy. 

2. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy pozyskane od Zamawiającego informacje 
dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej sieci oraz stosowanych 
zabezpieczeń.  

3. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą być wykorzystane  
do innego celu, niż do realizacji umowy. 

4. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które: 
1) stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umów; 
2) były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do zachowania  

w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu; 
3) podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa. 

5. W terminie 5 (pięciu) dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca jest zobowiązany  
do zwrócenia Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich materiałów zawierających informacje stanowiące 
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tajemnicę prawnie chronioną Zamawiającego, jakie otrzymał lub wytworzył w związku z wykonywaniem 
umowy,  
za wyjątkiem jednej kopii ww. materiałów niezbędnych do ewentualnego dochodzenia roszczeń, które zostaną 
zniszczone niezwłocznie po upływie terminu przedawnienia roszczeń. Wykonawca zapewni tym materiałom 
ochronę w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje. Potwierdzenie 
zwrotu ww. materiałów dokumentuje się w protokole podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
Niezwłocznie po upływie terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń Wykonawca informuje pisemnie 
Zamawiającego o zniszczeniu kopii materiałów pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszczeń. 

6. Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją umowy są zobowiązane do przestrzegania uregulowań 
wewnętrznych Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa informacji, w tym w szczególności: 
1) Polityce bezpieczeństwa informacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 
2) Instrukcji prowadzenia postępowań w sytuacji naruszenia ochrony danych, 
a także uregulowań wewnętrznych w zakresie zarzadzania uprawnieniami dostępu do systemów 
informatycznych eksploatowanych przez Zamawiającego. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji 
przedmiotu umowy zostaną poinformowane o informacjach prawnie chronionych Zamawiającego oraz 
zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia 
dokonane przez takie osoby, włącznie z odpowiedzialnością materialną. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu, w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin  
od wykrycia zdarzenia, informacje o naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym informacje niezbędne 
Zamawiającemu do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, o którym mowa w art.33 
ust.3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
(Dz.Urz.UE. L. 2016  Nr 119/1). 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, w wypadku wyrządzenia 
przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem naruszenia bezpieczeństwa 
informacji, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 
 

§11 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo 
telekomunikacyjne. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 
dla Zamawiającego. 

 
Załączniki do umowy: 
Załącznik 1 – Kopia zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 
Załącznik 2 – Formularz oferty Wykonawcy, 
Załącznik 3 – Opis przedmiotu zamówienia,  
Załącznik 4 – Oświadczenie o minimalnym wynagrodzeniu/ minimalnej stawce godzinowej. 
 
 Wykonawca:       Zamawiający: 
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Załącznik nr  4 do umowy 

 
Oświadczenie o minimalnym wynagrodzeniu/ minimalnej stawce godzinowej *

1 

 

Ja niżej podpisany(a) (imię i nazwisko) ………………………………………………………., 

prowadząc działalność pod firmą ……………………………………………………………… 

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………, 

oświadczam, że zatrudnieni przy wykonywaniu  niniejszej umowy pracownicy osiągają co najmniej minimalne 

wynagrodzenie lub minimalną stawkę godzinową w rozumieniu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. 

 

…………………………………………      …………………………………………… 

      Miejscowość, data                                                                                                   czytelny podpis 

 

*
1
- Oświadczenie wypełnia Wykonawca zatrudniający pracowników. 

___________________________________________________________________________________________ 

Oświadczenie o ilości przepracowanych godzin*
2
 

Rejestr godzin 

Dzień  Liczba przepracowanych godzin 

  

  

  

  

  

Suma godzin:  

 

 

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

Podpis sporządzającego rejestr                                                          Podpis przyjmującego rejestr 

 

*
2
- Oświadczenie wypełnia Wykonawca będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą nie zatrudniający pracowników.  
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Załącznik nr 3 do Zapytania publicznego 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Oddziału w Bydgoszczy oraz 
podległych terenowych jednostek organizacyjnych, w następujących lokalizacjach: 
1) Oddział w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz, 
2) Oddział w Bydgoszczy, ul. M. Konopnickiej 18A, 85-124 Bydgoszcz, 
3) Inspektorat w Bydgoszczy, ul. Ch. Andersena 6, 85-792 Bydgoszcz, 
4) Inspektorat w Inowrocławiu, ul. Solankowa 15, 88-100 Inowrocław, 
5) Inspektorat w Nakle n/Notecią, ul. Bohaterów 12A, 89-100 Nakło nad Notecią, 
6) Inspektorat w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 87A, 86-105 Świecie, 
7) Inspektorat w Tucholi, ul. Dworcowa 8, 89-500 Tuchola, 
8) Inspektorat w Żninie, ul. 700-lecia 37, 88-400 Żnin, 
9) Biuro Terenowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie. 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. 
3. Świadczone w ramach przedmiotu zamówienia usługi telekomunikacyjne będą obejmowały: 

1) połączenia lokalne/strefowe, 
2) połączenia międzystrefowe, 
3) Połączenia do sieci komórkowych 

4. W celu wykonania usługi należy wykorzystać następujące numery w następujących lokalizacjach: 
 
Tabela nr 1. 

Typ łącza Ilość Zakres numeracji lub numer 

ZUS O/Bydgoszcz ul. Św. Trójcy 33 - centrala DGT3450/M (TA10/SUp08/SUp04) 

Linia cyfrowa 30B+D  
sygnalizacja DSS1 

2 szt.  
+ wiązka numeracyjna 300DDI 

(MSN) 

052 34 18 100 
052 34 18 300 
Zakres numerów: 
052 34 18 100 - 052 34 18 399 

Linia miejska analogowa 6 szt. 

052 321 04 36, 
052 321 26 97, 
052 322 55 77, 
052 345 63 71, 
052 349 31 07, 
052 345 63 72, 

ZUS O/Bydgoszcz ul. M. Konopnickiej  18A – centrala Lucent Definity Avaya  
(karty cyfrowe i analogowe 24 i 16 portowe) 

Linia cyfrowa 30B+D 
sygnalizacja DSS1 

1 szt.  
+ wiązka numeracyjna 300DDI 

(MSN) 

052 34 18 000 
Zakres numerów: 
052 34 18 000 - 052 34 18 099, 
052 34 18 700 - 052 34 18 799, 
052 34 18 900 - 052 34 18 999 

ZUS O/Bydgoszcz Inspektorat Bydgoszcz ul. Andersena 6 – centrala DGT Caro (40CB/8TM/14ISDN) 

Linia cyfrowa 30B+D 
sygnalizacja DSS1 

1 szt.  
+ wiązka numeracyjna 200DDI 

(MSN) 

052 34 18 400 
Zakres numerów: 
052 34 18 400 - 052 34 18 599 

Linia miejska analogowa 3 szt. 
052 344 28 25, 
052 346 30 73, 
052 346 30 87, 

ZUS O/Bydgoszcz Inspektorat w Inowrocławiu ul. Solankowa 15 – centrala Alcatel 4200E (SLC8/DLC8) 

Linia cyfrowa 30B+D 
sygnalizacja DSS1 

1 szt. 
+ wiązka numeracyjna 100DDI 

(MSN) 

052 356 10 00 
Zakres numerów: 
052 356 10 00 - 052 356 10 99 
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Linia miejska analogowa 1 szt. 052 357 19 76 

ZUS O/Bydgoszcz Inspektorat w Nakle ul. Bohaterów 12A – centrala Alcatel 4200E (SLC8/DLC8) 

Linia miejska analogowa 1 szt. 052 386 10 54, 

Linia miejska ISDN 2B+D 
4 szt.  

+ wiązka numeracyjna  70DDI 
(MSN) 

052 386 68 00 
Zakres numerów: 
052 386 68 00 - 052 386 68 69 

ZUS O/Bydgoszcz Inspektorat w Świeciu ul. Wojska Polskiego 87 – centrala Alcatel 4200E (SLC8/DLC8) 

Linia miejska analogowa 1 szt. 052 331 61 67, 

Linia miejska ISDN 2B+D 
8 szt.  

+ wiązka numeracyjna DDI100 
(MSN) 

052 333 08 00 
Zakres numerów: 
052 333 08 00 - 052 333 08 99 

ZUS O/Bydgoszcz Inspektorat w Tucholi ul. Dworcowa 8 – centrala Alctel Omni PCX (SLI16/UAI16) 

Linia miejska ISDN 2B+D 
4 szt.  

+ wiązka numeracyjna  60DDI 
(MSN) 

052 336 61 10 
Zakres numerów: 
052 336 61 10 - 052 336 61 69 

ZUS O/Bydgoszcz Biuro Terenowe w Sępólnie Krajeńskim ul. T. Kościuszki 16 – centrala Alcatel Omni PCX 
(APA4/UAI16) 

Linia miejska ISDN 2B+D 
3 szt.  

+  wiązka numeracyjna 40DDI 
(MSN) 

052 389-40-00 
Zakres numerów: 
052 389 40 00 - 052 389 40 39 

ZUS O/Bydgoszcz Inspektorat w Żninie ul. 700-lecia 37 – centrala Alcatel 4200E ( SLC8/DLC16) 

Linia miejska analogowa 2 szt. 
052 302 16 41, 
052 302 16 89 

Linia miejska ISDN 2B+D 
8 szt.  

+ wiązka numeracyjna 100DDI 
(MSN) 

052 303 06 00 
Zakres numerów: 
052 303 06 00 - 052 303 06 99 

 
5. Szacowana ilość minut w miesiącu obliczona na podstawie realizacji II kwartału 2019 r. wynosi: 

- połączenia lokalne/strefowe – 1.500 minut, 
- połączenia międzystrefowe – 25.000 minut, 
- połączenia do sieci komórkowych – 11.000 minut.    

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, w szczególności z ustawą z dnia 16 
lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.). 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecnie stosowaną numerację we wszystkich lokalizacjach 
Zamawiającego tj. zastosować numerację podaną w Tabeli nr 1 we wszystkich lokalizacjach (wiązek 
numeracyjnych DDI, numerów dodatkowych MSN oraz pojedynczych numerów POTS i ISDN). 
Pulę numeracyjną i świadczenie usług zapewniała dotychczas spółka NETIA SA. 

8. Wykonawca zapewni nieodpłatne świadczenie usługi w systemie naliczania sekundowego. 
9. Wykonawca musi bezpłatnie zablokować wykonywanie połączeń na numery:   

070X, FSMS Premium, 118000, 118112, 118712, 118800, 118811, 19050, 19051, 19221, 19225, 19226, 19227, 
19229, 19310, 19311, 19313, 19316, 19423, 19491, 19493, 19497, 19570, 19757, CPP 20(7,8),   

10. Dla wszystkich numerów podanych w opisie przedmiotu zamówienia. W całym okresie trwania umowy 
zapewniona będzie możliwość zmiany numerów, na które będzie założona lub zdjęta blokada oraz możliwość 
blokowania numerów przychodzących. 

11. Wykonawca zapewni realizację usługi przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej wykorzystywanej 
dotychczas w budynkach Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów instalacyjnych przez 
Zamawiającego. 

12. Usługi oferowane przez Wykonawcę nie mogą być świadczone po protokole IP (VoIP)  
na żadnej frakcji głosowej. 

13. Zamawiający wymaga (bez naliczania dodatkowych opłat) zapewnienia potencjalnej możliwości identyfikacji 
numerów przychodzących z sieci stacjonarnej i komórkowej (wykorzystanie usługi uzależnione będzie od 
możliwości technicznych Zamawiającego oraz czy użytkownik numeru, z którego wykonywane jest połączenie 
nie zastrzegł jego identyfikacji). 

14. Wykonawca zapewni bezpłatne połączenia między wszystkimi numerami Zamawiającego (pomiędzy 
numerami telefonów przedstawionymi w Tabeli nr 1). 
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15. Zamawiający dopuszcza realizację połączeń w oparciu o wielodostęp, ale nie zobowiązuje się do podziału 
numeracji łącz i przypisaniu jej dla każdego fizycznego łącza oddzielnie. 

16. Między numerami telefonicznymi wskazanymi w Tabeli nr 1 dopuszcza się realizację połączeń poprzez usługę 
prefix, ale Zamawiający nie będzie zawierał dodatkowych umów z innymi operatorami telekomunikacyjnymi.  
Wszystkie wymagane umowy pomiędzy operatorami powinien zawierać Wykonawca we własnym zakresie. 

17. Dotychczasowy operator świadczył usługę w oparciu o połączenia radiowe, ale Zamawiający dopuszcza 
realizację usług z wykorzystaniem struktury kablowej do której niezbędną infrastrukturę zapewni 
Wykonawca. 

18. Zamawiający dopuszcza realizację połączeń w oparciu o WLR we wszystkich lokalizacjach. W przypadku 
konieczności zastosowania w centralach telefonicznych dodatkowych modułów ARS w celu realizacji 
połączeń, Wykonawca na czas realizacji zamówienia wyposaży centrale Zamawiającego w dodatkowe 
wymagane elementy wraz z licencjami. 

19. W przypadku awarii infrastruktury należącej do Wykonawcy skutkującej brakiem łączności, Wykonawca 
dołoży wszelkich starań do niezwłocznego usunięcia tej awarii. 

20. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu szczegółowy wykaz 
zrealizowanych na jego rzecz usług telefonicznych w formie billingu za każdy miesiąc. Biling powinien 
zawierać wykaz połączeń, czas trwania każdego połączenia oraz kwotę brutto na jaką przeprowadzono 
rozmowę w rozbiciu na połączenia: lokalne i strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe, do sieci 
komórkowych i inne. 

21. Wykonawca za pomocą strony internetowej zapewni również bezpłatny dostęp (oraz możliwość pobrania w 
formie elektronicznej) do szczegółowego wykazu usług telefonicznych zrealizowanych na rzecz 
Zamawiającego, w formie billingów elektronicznego za poszczególne okresy rozliczeniowych. Billing 
elektroniczny powinien zawierać wykaz połączeń, czas trwania każdego połączenia oraz kwotę na jaką 
przeprowadzono rozmowę w rozbiciu na połączenia: lokalne i strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe, 
do sieci komórkowych i inne.  

22. Billingi elektroniczne powinny być widoczne na stronie internetowej: 
- najpóźniej od 2 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym (za miesiąc poprzedni). 
- do końca trwania umowy. 

23. Zapewnienie dostępu do billingów elektronicznych nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego, 
billingów określonych w ust. 20. 
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Załącznik nr 4 do Zapytania publicznego    

 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5   

01-748 Warszawa, 
 kontakt z inspektorem ochrony danych w ZUS jest zapewniony poprzez e-mail: odo@zus.pl* 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOw celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla oddziału ZUS  
i podległych JTO”, znak 040000/271/14/2019/ZAP prowadzonym w trybie zapytania publicznego; 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia6 września 2001r. – o dostępie do informacji 
publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112,poz. 1198),  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania  
o udzielenie zamówienia, 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących  
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy „Kodeks Cywilny” (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

**
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
− 

*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu 

do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia 
inspektora ochrony danych osobowych. 

− 
** 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

− 
*** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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