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Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 
biurowych urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych 
Komendy Głównej Policji”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE: 

 
1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia                   
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 

 
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeŜeli przepisy ustawy pzp nie 
stanowią inaczej. 

 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim 
(art. 9 ust. 2 ustawy pzp).  
 
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150  
Regon: 012137497 
 
Adres do korespondencji: 
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
BIURO FINANSÓW KGP,  
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 
tel.0-22-60120-44,  
fax 0-22-6011857, 

 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego.  
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa biurowych urządzeń wielofunkcyjnych na 
potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji. Przedmiot zamówienia, który 
został szczegółowo opisany w „OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)”, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

 
Okres oraz warunki gwarancji zawarte są w wymaganiach gwarancyjnych istotnych 
serwisowych oraz istotnych warunkach umowy stanowiących załącznik nr 3 i 10 do 
niniejszej SIWZ. 
 
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem: 
CPV 30120000-6. 
        
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równowaŜnych.    
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4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych . 
 
6. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.  
 
7. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak niniejszego dokumentu 
oznaczać będzie nie korzystanie z podwykonawców przy realizacji umowy. 

 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Wykonawca zrealizuje zamówienia w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy. 
 
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU  

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 u Pzp w tym posiadają uprawnienia do występowania w 
obrocie prawnym oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ustawy pzp.  

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
2.1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 na 
podstawie złoŜonego wraz z ofertą zgodnie z art. 44 ustawy pzp oświadczenia o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złoŜonych wraz z ofertą 
dokumentów Ŝądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnienie tych 
warunków, o których mowa w rozdziale VII SIWZ. 
2.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na 
zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególnych warunków. 
2.3. JeŜeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów 
lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, Ŝe zostały spełnione warunki 
określone w ust. 1, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp, to Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ustawy pzp. 

 
VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
 
Zgodnie przepisami ustawy pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605),   
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w  postępowaniu (określonych w pkt. VII 
SIWZ) Wykonawca musi złoŜyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 
 
1. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy pzp (o treści 
zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 11 do niniejszej SIWZ - w przypadku 
wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o treści zgodnej 
ze wzorami określonymi w załącznikach nr 11a i 11b – w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia), 
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony 
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nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
 

Ponadto Wykonawca musi złoŜyć: 

3. wypełniony i podpisany formularz ofertowy  (o treści zgodnej ze wzorem określonym 
w załączniku nr 2 do SIWZ). 

 
Wymagana forma składanych dokumentów: 

− dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za 
zgodność    z oryginałem przez Wykonawcę. 
− wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złoŜeniem wymaganych dokumentów             
(w tym m. in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie 
kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez 
upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
− w przypadku dokonywania czynności związanych ze złoŜeniem wymaganych 
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty naleŜy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 
− poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
− dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z ich tłumaczeniem na 
język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

 
 
W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VII Wykonawca zostanie 
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 
ustawy pzp. O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie 
z art. 24 ust. 3 ustawy pzp, z zastrzeŜeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp. 
 
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z  

WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE 
POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW: 

 
1.  Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami 
jest: 

− Małgorzata Kubicka – Wydział Zamówień Publicznych BF KGP, 
tel.(022) 60 133 14. 

 
2. Zamawiający urzęduje w dniach pracujących tj. od poniedziałku do piątku w 
godz. od 8.15 do 16.15. W soboty  i święta Zamawiający nie urzęduje.  
 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie . Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z 
postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji, określony w rozdziale II 
niniejszej SIWZ. 
 
UWAGA!  Dopuszcza się moŜliwość przesyłania korespondencji pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą za pomocą faksu pod numer: (022) 60 118 57 pod warunkiem 
niezwłocznego przesłania oryginału podpisanego pisma pocztą (nadanego wcześniej 
faksem) celem zachowania pisemności postępowania. 
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4. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania (tj. która 
wpłynie do Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w następnym dniu 
pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 
 
5. Zamawiający wymaga, aby korespondencja związana z przedmiotowym 
postępowaniem była kierowana wyłącznie na adres do korespondencji określony w 
rozdziale II niniejszej SIWZ. 
 
6. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane 
z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, Ŝe zapytanie wpłynie do Zamawiającego 
nie później niŜ na 6 dni przed terminem składania ofert.  
 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
 
Zamawiający nie wymaga wadium. 
 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 
 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do złoŜenia oryginału oferty.  
 
2. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.  
 
3. Oferta składa się z dokumentów wymaganych treścią niniejszej SIWZ.  
 
4. Formularz ofertowy musi być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ. 
 
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być 
sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy pzp) w trwałej i czytelnej 
technice (np. przy uŜyciu maszyny do pisania, komputera lub w inny sposób) oraz musi być  
podpisana przez osobę(y) upowaŜnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec 
osób trzecich . 
 
6. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu 
innego Wykonawcy (ów).  
 
7. Zgodnie z art. 23 ustawy pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, Ŝe ustanowią oni pełnomocnika 
określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złoŜona 
przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania: 

a) wraz z ofertą wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłoŜą dokument 
(np. pełnomocnictwo) określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz 
wskazujący pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), 
Zamawiający wymagać będzie przedłoŜenia umowy regulującej współpracę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
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c) oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w 
taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

d) w odniesieniu do wymogu określonego w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp kaŜdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie 
udokumentować fakt, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust 1 pkt 1-9 oraz ust. 2 pkt 1-3 ustawy pzp poprzez złoŜenie dokumentów 
określonych w rozdziale VII pkt 1 (w zakresie art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp) tj. 
Załącznik nr 11b do siwz.  

e) Dokumenty określone w rozdziale VII pkt. 2 ( w zakresie aktualnego odpisu z 
właściwego rejestry), kaŜdy z wykonawców występujących wspólnie musi złoŜyć 
oddzielnie. 

f) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy pzp 
Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do 
wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny 
potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie, a takŜe ich łączną sytuację 
ekonomiczną i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez złoŜenie dokumentów 
określonych w rozdziale VII pkt 1 (w zakresie art. 22 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy pzp) tj. 
Załącznik nr 11a do siwz. 

g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, 
g) wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na  

Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące 
pełnomocnika.  

 
6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów 
administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być odpowiednio: podpisane oraz 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy 
(w sposób zgodny z opisanym w rozdziale VIII niniejszej SIWZ - Forma składanych 
dokumentów). 
7. Zamawiający zaleca, by kaŜda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 
ponumerowana kolejnymi numerami. 
8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 
uniemoŜliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz 
uniemoŜliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia (np. całą ofertę 
Wykonawca moŜe przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć lub zszyć 
wszystkie strony na co najmniej dwie zszywki, itp.). 
9.  Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą 
być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y upowaŜnioną (e)  Parafka 
(podpis) winna być naniesiona w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz 
z imienną pieczątka osoby sporządzającej parafkę). 
 
10.  Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp protokół postępowania 
wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeŜeniem art. 8 ust. 3 ustawy pzp. Załączniki do  
protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu 
postępowania, z tym, Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  
 
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 
Zamawiającego, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp. 
 
12. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. ZastrzeŜenie musi zostać dokonane nie później niŜ w terminie 
składania ofert (np. w formularzu ofertowym). 
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XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, naleŜy 
umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  
 
2. Koperta powinna być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz 
opisana według poniŜszego wzoru: 

Komenda Główna Policji 
Przetarg nr 227/BŁiI/07/MK 

Oferta na dostawę biurowych urządzeń wielofunkcyjnych 
Nie otw ierać do dnia 19.11.2007 r do godziny 11:00 

 
UWAGA - przesyłka zawierająca ofertę, przekazywana za pośrednictwem poczty 
kurierskiej musi być oznakowana (opisana) zewnętrznie w sposób określony w pkt 2 
niniejszego rozdziału. 
 
3. Koperta poza oznakowaniem jak wyŜej powinna być opatrzona dokładną nazwą 
i adresem Wykonawcy. 
 
4. Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 19.11 .2007 r. do godz. 10.30 w Biurze Finansów KGP, 
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22-6013204, w godz. 8.30 – 
15.30 (od poniedziałku do piątku). 
 
5. Wykonawca (na Ŝądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty. 
 
6. Konsekwencje złoŜenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako 
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 
 
7. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
Miejsce i tryb otwarcia ofert:  
1. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie 
przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 19.11.2007 r. o godz. 11.00  
 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości 
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
3. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności Wykonawców, przekaŜe uczestnikom 
postępowania przetargowego informacje dotyczące: 

− nazw firm oraz adresów wykonawców, 
− cen ofert, 
− terminów wykonania zamówienia, 
− warunków gwarancji (okresu gwarancji), 
− warunków płatności. 

 



 
Spr. nr  227/BŁiI/07/MK  – dostawa biurowych wielofunkcyjnych urządzeń na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej 
Policji.  

8 

4. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 
Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na Jego pisemny wniosek. 
 
Modyfikacja i wycofanie oferty:  
1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmianę do treści złoŜonej oferty pod warunkiem, Ŝe 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem 
składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty, tj. musi być złoŜona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej 
z dopiskiem „ZMIANA”. 
 
2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty. 
 
3.     Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 
Wycofanie oferty z  postępowania nastąpi poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia 
(oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych 
zasad jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty. 
  
UWAGA:  
Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) naleŜy dołączyć stosowny 
dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania 
w imieniu Wykonawcy.  
 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ 

INFORMACJA O WALUCIE W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ: 

 
1. Przez cenę ofertową naleŜy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).  
 
2. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, 

a związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, m.in. koszty ubezpieczenia 
zamówienia, koszty załadunku, koszty transportu, koszty rozładunku itp. 

 
3. JeŜeli w postępowaniu zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od 
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich. 
 

UWAGA:  
Cenę ofertową naleŜy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  
 
XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY 

OFERT: 
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Lp.  

 
Opis kryteriów  

 
Waga [%]  

 
Sposób 
oceny  
 

 
1.  

 
Cena oferty brutto 

 
100 

 
minimalizacja 

 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy z najkorzystniejsza ceną brutto, który nie został 
wykluczony, a jego oferta nie została odrzucona. 
 
Zaoferowanie pr zez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spełniającego minimalnych 
warunków określonych w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”, spowoduje odrzucenie oferty 
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. Informacja o odrzuceniu oferty zostanie 
przesłana do Wykonawcy zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.  

 
1. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:  

a) w toku oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego; 

 
b) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. Wykonawcy powiadomieni przez zamawiającego o 
poprawieniu oczywistych omyłek w ich ofertach, mają obowiązek wyrazić zgodę na ich 
poprawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o 
dokonaniu ww. czynności. Nie wyraŜenie zgody w wyznaczonym terminie skutkować 
będzie odrzuceniem oferty; 

 
c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie i SIWZ oraz zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryterium wyboru; 

 
d) umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta 

niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne (zgodnie z art. 94 
ust. 1 ustawy pzp). Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w 
załączniku nr 5 do SIWZ, stanowiącym istotne warunki umowy. 

 
XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o 
wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 
 
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
 
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy 
prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość 
złoŜonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas 
przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoŜy dokument wymagany treścią art. 230 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z  2000 r., Nr 94, 
poz. 1037 z późn. zm.), jeŜeli ww. dokumenty nie zostały wcześniej złoŜone np. w ofercie.  
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4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku 
dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy pzp) tylko do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłoŜą 
stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłoŜenia umowy 
regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 
 
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od 
zawarcia umowy (poprzez niedopełnienie formalności, jakie muszą być dokonane w celu 
zawarcia umowy), Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, chyba, Ŝe zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp. 
 
XVI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO 

WYKONANIA UMOWY: 
 
1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
 
2. Forma wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 Zabezpieczenie moŜe być wnoszone w następujących formach: 

− w pieniądzu, 
− w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pienięŜnym, 

− w gwarancjach bankowych, 
− w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
− w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5     

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

 
Gwarancja musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być 
sporządzony w sposób umoŜliwiający jego identyfikację, np. złoŜony wraz z imienną 
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (bankowej, 
ubezpieczeniowej) winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy na kaŜde pisemne 
Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego.  
 
Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
zostaną podane Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą po 
rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz  
z zastosowaniem art. 150, ust. 3-6 uPzp. 
 
3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy  
w następujący sposób: 

− 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 
podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, 

− 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego  
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i kwota ta zostanie 
zwrócona nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 
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XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 
Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie z dołączonymi do SIWZ 
istotnymi postanowieniami umowy (załącznik nr 10). Do przedstawionych istotnych 
postanowień umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy wyłonionego w 
trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty. 
 
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy      Prawo  
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. 
ustawy. 
 
2. Protest musi być wniesiony na piśmie i powinien wskazywać oprotestowana czynność 
lub zaniechanie Zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów 
oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu. 

 
UWAGA: 
W przypadku wniesienia protestu na zapisy SIWZ, do składanego protestu naleŜy dołączyć 
stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej protest do występowania w 
imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej). 
 
 
Załączniki 11 na 19  ark. 
Załącznik nr 1                - Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2                - Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3                - Wymagania Gwarancyjne i serwisowe 
Załącznik nr 4                - Zasady odbioru przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 5                - Zasady przeprowadzenia szkoleń 
Załącznik nr 6                - Protokół przeprowadzenia szkoleń 
Załącznik nr 7                - Protokół odbioru jakościowego 
Załącznik nr 8                - Protokół odbioru ilościowego 
Załącznik nr 9                - Protokół odbioru dostawy/usługi 
Załącznik nr 10              - Istotne postanowienia umowy 
Załącznik nr 11, 11a i 11b - Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 i 24 ust. 1    

ustawy  pzp 
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Załącznik nr 1 

 
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia 

 
 
Urządzenie wielofunkcyjne         24 szt.  
(parametry minimalne) 
 
 
Funkcje:  
drukowanie w kolorze, kopiowanie w kolorze, skanowanie w kolorze; faksowanie w czerni;  
zarządzania drukiem w kolorze, zarządzanie uprawnieniami i kodami dostępu, zdalna 
konfiguracja;  
Technologia druku: laserowa;  
Kasety z tonerem: 4 kasety po jednej z kaŜdego rodzaju: z czarnym, błękitnym, 
purpurowym, Ŝółtym tonerem; 
Zespół tac odbiorczych; 
Automatyczny podajnik dokumentów: 50 arkuszy; 
Pojemność podajnika: 1 000 arkuszy; 
Pojemność odbiornika: 500 arkuszy; 
Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) - 150 000 stron na miesiąc; 
Standardowe rozwiązania komunikacyjne; dwukierunkowy port równoległy zgodny normą 
IEEE 1284C, port USB 2.0, dodatkowy port Host USB, połączenie sieciowe (wbudowany 
serwer druku do sieci Fast Ethernet), port do podłączenia faksu; 
Dysk twardy 20 GB; 
Standardowa pamięć: 256 MB. 
 
Drukarka 
Prędkość druku: (w kolorze, z normalną jakością, format A4) do 30 str./min; 
Prędkość druku: (A4, w czerni) do 30 str./min; 
Jakość druku w czerni i w kolorze 600 x 600 dpi; 
Druk dwustronny automatyczny;  
Nośniki: papier, folia do przeźroczy, etykiety, kartony, koperty; 
Format papieru: A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16K, koperty (DL, C5, B5); 
Gramatura nośników: od 60 do 220g/m2; 
Standardowe języki drukarki; PCL 6, PCL 5c, emulacja Postscript Level 3. 
 
Kopiarka 
Prędkość kopiowania w czerni i w kolorze w formacie A4 do 30 kopii/min; 
Rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi; 
Liczba kopii: 999; 
Zmniejszanie/powiększanie kopii od 25 do 400%. 
 
Skaner 
Typ skanera: skaner stolikowy, automatyczny podajnik dokumentów; 
Optyczna rozdzielczość skanowania: 600 dpi; 
Maksymalny format skanowania: 21,6 x 29,7 (ze skanera płaskiego), 21,6 x 35,6 ( z 
automatycznego podajnika dokumentów); 
Kodowanie koloru: 30-bitowa; 
Poziomy szarości: 256; 
Format skanowanego  pliku PDF, JPEG, TIFF; 
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Faks 
Zgodność: ITU-T G3; 
Prędkość modemu: 33,6 Kbps; 
Metody kompresji: MH, MR, MMR; 
Automatyczne ponowne wybieranie numeru; 
KsiąŜka adrsowa: 50 adresatów. 
 
Obsługiwane systemy operacyjne: 
Windows 98 SE/ME/ 2000, XP Home, XP Professional, Vista (wszystkie wersje); 
 
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne: Windows NT 4.0, 98, 2000, Me, XP Serwer 
2003; Pojemność dysku twardego: 20 GB; 
 
Zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz; 
 
Kabel zasilający; 
 
Oprogramowanie do zarządzania urządzenia wielofunkcyjnego; 
 
Płyta ze sterownikami, instrukcja obsługi w języku polskim; 
 
Dodatkowo dwa komplety standardowych kaset z tonerami (w kolorach: Ŝółty, purpurowy, 
błękitny i czarny) nie startowe, do oferowanego modelu drukarki certyfikowane przez 
producenta. 
 
W ofercie musi być podany opis techniczny oferowanego sprzętu, wraz z podaniem pełnej 
nazwy, typu i producenta 
 
JeŜeli do instalacji dostarczonego sprzętu niezbędne jest jakiekolwiek dodatkowe 
oprogramowanie specyficzne dla tego sprzętu (np. sterowniki urządzeń, zarządzanie 
urządzeniem), Wykonawca dostarczy je na nośnikach dla kaŜdego zakupionego sprzętu. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

numer sprawy 227/BŁiI/07/MK 

(str.1/2) 
 

 
F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y 

 
 
My, niŜej podpisani  .......................................................................................................................................... 

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

działając w imieniu i na rzecz ........................................................................................................................... 

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „dostawę biurowych urządzeń 
wielofunkcyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych KGP” – sprawa nr 227/BŁiI/07/MK składam(y) 
niniejszą ofertę. 
 
 
1)   Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie 
wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŜeń oraz, Ŝe zamówienie będzie zrealizowane zgodnie z wszystkimi 
wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
SIWZ. 
 
 
2)   Oświadczamy, Ŝe dostarczany sprzęt w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym, nie uŜywanym 
wcześniej w innych projektach i będzie posiadał stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do 
uŜytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej / Unii Europejskiej opartych na gwarancji świadczonej przez 
producenta sprzętu.  
 

 

3)     Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnego z zał. nr 1 do SIWZ za cenę: 

wartość oferty netto:  zł.........................................(słownie:.............................................) 

 wartość oferty brutto zł........................................(słownie:..............................................) 

w tym naleŜny podatek VAT  ........ %, 

cena jednostkowa przedmiotu zamówienia …………………………. zł brutto (słownie ........................) 

 
4)     Oferujemy termin realizacji zamówienia zgodnie z  SIWZ.  
 
5)  Udzielamy gwarancji (nie mniej niŜ 36 miesięcy) na oferowany przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ, w 
szczególności z §3  istotnych warunków  umowy. 

 

6)      Przyjmujemy zasady płatności określone w § 2 pkt  3 istotnych postanowień umowy. 
 
7)   W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych 
w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  
 
8)  Oświadczam, Ŝe następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy(om):.................... 
 
 
 

 
 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ,  

numer sprawy 227//BŁiI/07/MK 

                                                                                                                                                               (str.2/2) 
 
 
 
 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

informacje zawarte na stronach oferty od nr ....... do nr ....... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym 
uczestnikom postępowania. 
 
  
 
1)         .............................................................. 
 
2) .............................................................. 
 
3) .............................................................. 

 
4) .............................................................. 
 
5)         .............................................................. 
 

 
 
 
 
............................., dn. .......................                       ........................................................................................................ 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy ) 
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Załącznik nr 3 

 

Wymagania gwarancyjne i serwisowe  
 
1. Okres gwarancji na sprzęt wynosi nie mniej niŜ 36 miesięcy, przy czym bieg okresu 

gwarancji rozpocznie się z chwilą podpisania protokołu odbioru dostawy/usługi. 
2. Do dostarczonego sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numery 

seryjne urządzeń, numery seryjne zainstalowanych dysków twardych, termin i warunki 
waŜności gwarancji (zgodnie z umową), adresy i numery telefonów punktów 
serwisowych świadczących usługi gwarancyjne. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni stały kontakt w celu udzielania nieodpłatnych 
konsultacji i pomocy technicznej w dni robocze w godz. 8-16. W ofercie naleŜy podać 
kontakt do punktu konsultacyjnego (telefon, fax). 

4. Zgłoszenia o awariach będą przyjmowane faksem w dni robocze. Zgłoszenia otrzymane 
po godzinie 16.00 będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane o 8.00 rano dnia 
następnego. Wzór zgłoszenia dołączy do umowy Wykonawca. 

5. Wykonanie naprawy i usunięcie awarii (zakończenie naprawy) sprzętu musi nastąpić w 
ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii drogą faksową do siedziby serwisu 
do momentu zwrotu sprzętu po naprawie do siedziby końcowego uŜytkownika. 

6. W przypadku nie wykonania naprawy w terminie podanym wyŜej, na okres 
przedłuŜającej się naprawy bądź usuwania awarii, dostawca dostarczy na własny koszt 
uŜytkownikowi końcowemu sprzęt wolny od wad, równowaŜny funkcjonalnie. Dostawa 
przedmiotowego sprzętu nastąpi nie później niŜ w pierwszym dniu roboczym liczonym 
od ostatniego dnia wyznaczonego na dokonanie naprawy gwarancyjnej. Dostarczenie 
przez Wykonawcę w wymaganym przez Zamawiającego terminie sprzętu będzie 
traktowane jako wykonanie naprawy gwarancyjnej. 

7. Dwukrotne uszkodzenie tego samego sprzętu zaistniałe w okresie gwarancji obliguje 
Wykonawcę do wymiany tego sprzętu na nowy, wolny od wad, równowaŜny 
funkcjonalnie, z wyłączeniem punktu 9, w terminie 14 dni od daty ostatniego zgłoszenia. 
Okres gwarancji określony w pkt. 1 dla wymienionego sprzętu rozpocznie się z chwilą 
jego dostarczenia. 

8. Fakt awarii, naprawy i ewentualnie wymiany sprzętu na nowy będzie kaŜdorazowo 
odnotowany w karcie gwarancyjnej. 

9. W okresie gwarancji, w przypadku awarii dysku twardego, będzie on wymieniony przez 
gwaranta na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego dysku twardego, niszczenia 
dysku twardego        i dokonywania ekspertyzy dysku poza siedzibą uŜytkownika. 

10. Stosowanie praw wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza stosowania 
uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady. 

11. Do kaŜdego sprzętu dostarczona będzie instrukcja uŜytkownika w języku polskim. 
12. Oprogramowanie dostarczone będzie w oryginalnych opakowaniach producenta, z 

dołączoną licencją, nośnikami i dokumentacją. 
13. Dostarczone licencje będą wolne od roszczeń osób trzecich oraz bez moŜliwości ich 

wypowiedzenia. 
14. Dla oprogramowania obowiązują prawa gwarancyjne producenta. 
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Załącznik nr 4 

 

Zasady odbioru przedmiotu zamówienia  
 
1. Przedmiot umowy podlegać będzie odbiorowi jakościowemu i ilościowemu. O 

przygotowaniu przedmiotu zamówienia, do odbiorów jakościowych i ilościowych 
Wykonawca powiadomi Wydział Projektów Teleinformatycznych BŁiI KGP faksem na 
numer 60-158-73. 

2. Odbiór jakościowy przeprowadzony zostanie  przez Komisję powołaną do odbioru 
przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego oraz upowaŜnionych 
przedstawicieli Wykonawcy.  Odbiór ilościowy przeprowadzony zostanie zgodnie z 
pkt 5.  

3. Strony ustalają, Ŝe wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 3 tygodni  
od dnia podpisania umowy. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się 
datę podpisania protokołu odbioru dostawy/usługi. 

 
4. Odbiór jakościowy: 
 
4.1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o gotowości dostawy sprzętu do 

odbioru jakościowego, sporządzenia i przesłania wykazu przedmiotu umowy do 
Wydziału Obsługi Telekomutacyjnej BŁiI KGP na faks nr 60-157-47, z co najmniej 48 
godzinnym wyprzedzeniem przed dostarczeniem przedmiotu umowy do odbioru 
jakościowego, podając: 

− numer niniejszej umowy,  
− planowaną datę dostarczenia sprzętu do odbioru jakościowego, 
− numery seryjne sprzętu będącego przedmiotem umowy. 

4.2. Odbiorowi jakościowemu podlegać będą dwa urządzenia wielofunkcyjne, których 
numery seryjne zostaną wybrane przez Zamawiającego z wykazu oferowanego 
sprzętu przesłanego zgodnie z pkt. 4.1. 

4.3. Odbiór jakościowy przeprowadzony zostanie w miejscu instalacji (obiekty KGP na 
terenie Warszawy) wskazanym w umowie i polegać będzie na sprawdzeniu 
poprawności działania sprzętu, funkcjonalności i zarządzania zgodnie z umową w 
obecności przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 

4.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za rozpakowanie dostarczonego sprzętu 
wybranego do odbioru jakościowego. 

4.5. JeŜeli w czasie odbioru jakościowego sprzęt nie będzie działał poprawnie lub nie 
spełni wymagań konfiguracyjnych, sprzęt przeznaczony do odbioru jakościowego 
zostanie zwrócony Wykonawcy, a procedura odbioru zostanie powtórzona od 
początku. 

4.6. Odbiór jakościowy zostanie dokonany najpóźniej w następnym dniu roboczym po 
instalacji i uruchomieniu urządzenia. 

4.7. Odbiór jakościowy zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru 
jakościowego zgodnie z załącznikiem nr 5. 

4.8. Po przeprowadzonym bez zastrzeŜeń odbiorze jakościowym, Wykonawca dostarczy 
niezainstalowany w obiektach KGP przedmiot zamówienia do magazynu 
Zamawiającego, na adres Sekcja Magazynów Biura Logistyki Policji KGP 02-699 
Warszawa ul. Taborowa 33C tel. (0 22) 60-138-74 w godz. 9:00-15:00 celem 
dokonania jego odbioru ilościowego. 

 
5. Odbiór ilościowy: 
 
a.   Odbiór ilościowy dla sprzętu zainstalowanego zostanie dokonany w obecności 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w miejscu odbioru jakościowego. 
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b.   O odbiorze ilościowym pozostałej części przedmiotu zamówienia Wykonawca 
powiadomi Sekcję Magazynów Biura Logistyki KGP pisemnie lub faksem na nr (0 
22) 60-138-86 o terminie dostawy przedmiotu umowy do odbioru ilościowego z 48-
godzinnym wyprzedzeniem. 

5.3. Dostarczony sprzęt będący przedmiotem umowy zostanie odebrany ilościowo w 
ciągu         2 (dwóch) dni od daty dostawy do magazynów Zamawiającego. 

5.4. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru jakie jest wymagane do 
zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w drodze do końcowego miejsca 
przeznaczenia. Opakowania muszą odpowiadać normom europejskim w zakresie 
utylizacji i będą własnością Zamawiającego. 

5.5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za rozpakowanie dostarczonego sprzętu, oraz 
zgodność numerów fabrycznych, kompletność i ilość dostarczonego sprzętu 
zgodnie z umową. 

5.6. JeŜeli zostanie stwierdzone, Ŝe sprzęt jest uszkodzony lub teŜ niekompletny, musi 
zostać niezwłocznie wymieniony lub uzupełniony przez Wykonawcę. 

5.7. Odbiór ilościowy zostanie potwierdzony podpisaniem protokołów odbioru 
ilościowego, zgodnie z załącznikiem nr. 6. 

5.8. Podpisanie bez zastrzeŜeń protokołów odbiorów jakościowych, ilościowych i 
szkolenia, będzie podstawą do podpisania przez Kierownika Projektu po stronie 
Wykonawcy                        i Zamawiającego protokołu dostawy/usługi oraz 
wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

5.9. Protokoły, o których mowa w pkt. 4.7., 5.7., 5.8., sporządzone zostaną w czterech 
jednobrzmiących egzemplarzach (z których jeden przeznaczony będzie dla 
Wykonawcy  a trzy dla Zamawiającego). 

5.10. Wszystkie czynności odbiorcze muszą zakończyć się w terminie realizacji umowy. 
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Załącznik nr 5 
 
 

Zasady przeprowadzenia szkolenia  
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego autoryzowanego 
przez producenta szkolenia w zakresie konfiguracji, funkcjonalności, zarządzania 
oraz obsługi dostarczonych urządzeń. 

2. Szkolenie powinno zapewnić naleŜyte przygotowanie wyznaczonych przez 
Zamawiającego pracowników do pełnego wykorzystania dostarczonego sprzętu. 

3. Szkolenie zostanie przeprowadzone po zainstalowaniu wszystkich urządzeń, w 
miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w terminie  7 dni roboczych od dnia 
podpisania protokołu odbioru ilościowego w obecności kierownika projektu. 

4. Czas trwania szkolenia wyniesie 7 godzin. 
5. Maksymalna liczba uczestników szkolenia wyniesie 8 osób. 
6. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w języku polskim. 
7. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia. 
8. Miejsce szkolenia wskaŜe Zamawiający. 
9. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem odbioru szkolenia. 
10. Protokół odbioru szkolenia zostanie sporządzony w czterech jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których jeden przeznaczony będzie dla Wykonawcy, a trzy dla 
Zamawiającego. 
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Załącznik nr 6 
 

Protokół przeprowadzenia szkolenia 
 
 
 
1. Data przystąpienia do szkolenia ………... …………………………………………. 
2. Ilość godzin szkolenia: ………………………………………………………………. 
3. Data zakończenia szkolenia:………………………………………………………… 
4. Przedmiot szkolenia: 

Konfiguracja, funkcjonalność, zarządzanie i obsługa urządzeń na poziomie 
umoŜliwiającym samodzielną eksploatację urządzeń bez utraty gwarancji. 

5. Szkolenie przeprowadzono w jęz. polskim 
6. Wykonawca zapewnił uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe w jęz. polskim. 
7. Wykonawca przeprowadził szkolenie dla ....... osób – w załączeniu lista osób 
uczestniczących w szkoleniu wraz z ich podpisami. 
 
 
 
 
      Przedstawiciel Wykonawcy                                     Kierownik Projektu 
 
 
           (data i podpis)                                                           …..                    (data i podpis) 
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Załącznik nr 7 

PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWEGO 
 
Miejsce dokonania odbioru: 
....................................................................................................... 
Data dokonania odbioru: 
....................................................................................................... 
Ze strony Wykonawcy: 
....................................................................................................... 
 (nazwa i adres) 
....................................................................................................... 
 (imię i nazwisko osoby upowaŜnionej) 

Ze strony Zamawiającego: 
....................................................................................................... 
(nazwa i adres) 
Przedmiotem odbioru jakościowego w ramach umowy nr ............................. z dnia 
..............na.................................../nazwa projektu/................................................................. 
.......................................................................................................................................  jest:  

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednost

ka 
miary 

Ilość Nr seryjny Wartość 

Dokumentacja 
techniczna/instrukc

ja 
obsługi/świadectw

o jakości 

Uwagi 

        
        

W ramach odbioru jakościowego Komisja powołana na mocy............................z dnia ____ - _____ - 2007 r. 
przeprowadziła czynności kontrolne na podstawie zatwierdzonego przez Strony umowy 
...................................................................... 
Potwierdzenie zgodności jakości produktu z parametrami/funkcjonalnością zawartymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w umowie: 
• Zgodne* 
• Niezgodne z umową* 
Opis stwierdzonych niezgodności/rozbieŜności 
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 
• Wykonane zgodnie z umową* 
• Nie wykonane zgodnie z umową* 
Opis stwierdzonych niezgodności/rozbieŜności 
............................................................................................................ 
Końcowy wynik odbioru jakościowego: 
• Pozytywny* 
• Negatywny* 
Uwagi:...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................Podpisy 
Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia:  
 
Przewodniczący:      Przedstawiciel Wykonawcy 
1. .............................................................                                         
Członkowie: 
2. .............................................................                                         
3. ............................................................. 
4.............................................................                                         
 
    (Przedstawiciele Zamawiającego)                                         (Przedstawiciel Wykonawcy) 
 
*niewłaściwe skreślić                             
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    Załącznik nr 8       
 

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO 
 
Miejsce dokonania odbioru: 
....................................................................................................... 
Data dokonania odbioru: 
...................................................................................................... 
Ze strony Wykonawcy: 
....................................................................................................... 
 (nazwa i adres) 
....................................................................................................... 
 (imię i nazwisko osoby upowaŜnionej) 

Ze strony Zamawiającego: 
....................................................................................................... 
(nazwa i adres) 
Przedmiotem odbioru ilościowego  w ramach Umowy nr ................................................. z dnia  
......................... na ...................../nazwa projektu/ ............................................................................. 
 

Lp. Nazwa przedmiotu 
dostawy/usługi 

Jednostka 
miary Ilość Nr seryjny Wartość 

Dokumentacja 
techniczna/instrukcja 
obsługi/świadectwo 

jakości 
Uwagi 

        
        

Kierownik Sekcji Magazynów BLP KGP dokonał odbioru ilościowego przedmiotu zamówienia na 
podstawie zawartej przez Strony umowy. 

Potwierdzenie kompletności wytworzonego produktu: 
• Zgodne* 
• Niezgodne z umową 
Opis stwierdzonych niezgodności /rozbieŜności 
.............................................................................................................................................. 

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 
• Wykonane zgodnie z umową* 
• Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeŜenia 

....................................................................................................... 
Końcowy wynik odbioru: 
• Pozytywny* 
• Negatywny* - zastrzeŜenia 

.............................................................................................................................................. 
Uwagi:   
............................................................................................................................................................ 
 
Podpisy  

1. .............................................................  4. ............................................................... 

2. .............................................................  5. ............................................................... 

3. ............................................................. 
........................................................................  ……................................................................. 
      (Przedstawiciele Zamawiającego)                                              (Przedstawiciel Wykonawcy) 
 
 
*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 9 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY/USŁUGI*  
 
Miejsce dokonania odbioru: 
....................................................................................................... 
Data dokonania odbioru: 
....................................................................................................... 
Ze strony Wykonawcy: 
....................................................................................................... 
 (nazwa i adres) 
....................................................................................................... 
 (imię i nazwisko osoby upowaŜnionej) 

Ze strony Zamawiającego: 
....................................................................................................... 
(nazwa i adres) 
Komisja w składzie: 
1. ............................................................. 4. ............................................................. 
2. ............................................................. 5. ............................................................. 
3. ............................................................. 
Przedmiotem dostawy/usługi i odbioru w ramach Umowy nr ................................................. z dnia  
.........................  jest:  

Lp. Nazwa przedmiotu 
dostawy/usługi 

Jednost
ka 

miary 
Ilość Nr seryjny Wartość 

Dokumentacja 
techniczna/instrukc

ja 
obsługi/świadectw

o jakości 

Uwagi 

        
        

Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi: 
• Tak* 
• Nie* - zastrzeŜenia 
.........................................................................................................................................Potwierdzenie 
zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w umowie: 
• Zgodne* 
• Niezgodne* - zastrzeŜenia 
................................................................................................................................... 
Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 
• Wykonane zgodnie z umową* 
• Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeŜenia 
........................................................................................................................................ 
Końcowy wynik odbioru: 
• Pozytywny* 
• Negatywny* - zastrzeŜenia 
.............................................................................................................................................. 
 
Podpisy  
1. ............................................................. 
2. ............................................................. 
3. ............................................................. 
4. ............................................................. 
5. .............................................................                                                          
    (Członkowie komisji Zamawiającego)     (Przedstawiciel Wykonawcy) 
 

*niewłaściwe skreślić                                                                                                                                    
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Załącznik nr 10 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 1 

Przedmiot umowy  
1. Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………., opisanych i wyszczególnionych 

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. WYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia w 
zakresie konfiguracji, funkcjonalności, zarządzania i obsługi dostarczonych 
…………………. na poziomie umoŜliwiającym samodzielną eksploatację urządzeń 
przez ZAMAWIAJĄCEGO bez utraty gwarancji. Zasady przeprowadzenia szkolenia 
zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszej umowy 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o sprzęcie, i oprogramowaniu 
bez bliŜszego oznaczenia, naleŜy przez to rozumieć przedmiot umowy określony w ust. 
1 niniejszego paragrafu. 

 
 
 

 

§ 2 

Realizacja umowy  
1. W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, Zamawiający na 

Kierownika Projektu wyznacza nw. przedstawiciela:  
a. ………………….. 

2. W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca na 
Kierownika Projektu wyznacza nw. przedstawiciela:  

a. ………………….. 

3. Kierownicy Projektu, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio ze strony 
Zamawiającego i Wykonawcy, sprawują bezpośredni nadzór nad realizacją 
przedmiotu umowy, harmonogramem, budŜetem i zespołami projektowymi. 
Kierownicy Projektu odpowiedzialni są  za sporządzenie  i zatwierdzenie protokołów 
odbioru i powołanie składu komisji odbiorowych. 

4. Kierownicy Projektu upowaŜnieni są do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących 
realizacji przedmiotu umowy, za wyjątkiem decyzji związanych ze zmianą ceny oraz 
terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy. 

5. Obie Strony mogą zmienić swoich przedstawicieli w organizacji projektu informując 
drugą Stronę, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiana taka nie 
wymaga aneksu do umowy.  
 

§ 3 

Płatności 

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają na kwotę netto 
……………….. zł. (słownie: ……………………………………………………. złotych, 
…/100) co wraz z podatkiem VAT stanowi łącznie …………………….. zł. brutto (słownie: 
………………………………………………………………. złotych, …./100). Wartość brutto 
przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i 
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usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów opakowania oraz 
ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowane z uwzględnieniem kosztów dostawy 
(transportu) do magazynów Zamawiającego na terenie całego kraju.  

2. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: 

Komendę Główną Policji 

Warszawa, ul. Puławska 148/150 

NIP 521-31-72-762  REGON 012137497 

3. Płatność za zrealizowanie przedmiotu umowy, wyspecyfikowanego w Załączniku nr 1 do 
umowy, będzie dokonana na rzecz WYKONAWCY przelewem w ciągu 30 (trzydziestu) 
dni od otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury VAT wraz z podpisanymi zgodnie z 
niniejszą umową protokołami odbioru jakościowego, ilościowego i dostawy/usługi 
przedmiotu umowy, na rachunek: 

Bank ……………………  

Nr rachunku:  ……………………  

Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia przez bank rachunku 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy naleŜy dostarczyć na adres: Biuro Łączności  
i Informatyki KGP w Warszawie ul. Wiśniowa 58.  

5. Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy będzie podpisanie 
przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY protokołu odbioru 
dostawy/usługi przedmiotu umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do umowy. 

 

§ 4 

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
kwoty brutto określonej w § 2 ust. 1 tj ……………. zł (słownie: ……………..) w formie 
zgodnej z art. 148 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2006r. Nr 164 , poz. 1163 z późn. zm.). 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy słuŜyć będzie do pokrycia roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujących 
terminach: 

a) 70% zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, tj. kwotę ………….. zł, 
gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, w terminie 30 dni po 
ostatecznym, bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, 

b)  30% zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, tj. kwotę ………….. zł, w 
terminie nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji 
jakości. 

§ 5 

Termin realizacji, zasady odbioru  

oraz wymagania gwarancyjne i serwisowe  

1. Strony ustalają, Ŝe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 tygodni od dnia 
podpisania umowy. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę 
podpisania bez zastrzeŜeń przez upowaŜnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO  
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i WYKONAWCY protokołu odbioru dostawy/usługi, którego sporządzenie nie moŜe 
przekroczyć terminu wykonania umowy. 

2. Dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy nie starszy 
niŜ sześć miesięcy od daty produkcji sprzętu. 

3. Dostarczony sprzęt będzie posiadał oznakowanie CE.  

4. WYKONAWCA zapewni pełną dokumentację standardowo dostarczaną przez 
producentów. Dokumentacja ta dostarczona będzie w języku polskim. 

5. WYKONAWCA wykona bezpłatnie instalację dostarczonego przedmiotu umowy w 
miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. JeŜeli do instalacji dostarczonego sprzętu niezbędne jest dodatkowe oprogramowanie 
specyficzne dla tego sprzętu (np. sterowniki urządzeń, zarządzanie urządzeniem), 
WYKONAWCA dostarczy je na nośnikach dla kaŜdego zakupionego przedmiotu 
umowy. 

7. Oprogramowanie, o którym mowa w ust. 6 musi być dostarczone w oryginalnych 
opakowaniach producenta, z dołączoną licencją i dokumentacją. 

8. Przedmiot umowy musi zawierać kasety z tonerami o standardowej wydajności (nie w 
wersji startowej) zalecane przez producenta. 

9. Szczegółowe zasady dotyczące odbioru przedmiotu umowy zostały określone                 
w załączniku nr 4 do umowy 

10. Wymagania gwarancyjne i serwisowe zostały określone w załączniku nr 3 do umowy.  

11. Wszystkie czynności odbiorcze muszą zakończyć się w terminie wykonania umowy. 

 

§ 6 

Kary  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej z tytułu niewykonania 
lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wartości brutto 
przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku 
przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,15% wartości brutto 
przedmiotu umowy za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar gwarancyjnych w przypadku 
przekroczenia czasu naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,15% wartości brutto 
przedmiotu naprawy za kaŜdy dzień opóźnienia w naprawie. Dostarczenie przez 
wykonawcę w wymaganym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie sprzętu zastępczego 
będzie traktowane jako wykonanie naprawy gwarancyjnej. 

4. Zapłata kar nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 

5. W przypadku opóźnienia w terminie płatności ZAMAWIAJĄCY moŜe zapłacić 
WYKONAWCY odsetki ustawowe. 

6. NiezaleŜnie od kar umownych określonych w ust. 1 i 3 Stronom przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeŜeli poniesiona 
szkoda przekroczy wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 

7. ZAMAWIAJĄCY moŜe potrącić kary umowne przy opłaceniu faktury za realizację 
przedmiotu umowy.  
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§ 7 

Postanowienia końcowe 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

2.  W przypadku zaistnienia sporu, Strony zobowiązują się w terminie 3 (trzech) miesięcy od 
daty jego zaistnienia, rozstrzygnąć spór w drodze postępowania ugodowego. W razie 
braku moŜliwości ugodowego załatwienia sporu, sprawa zostanie poddana rozpoznaniu 
przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.  Zmiany w umowie wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie 
pisemnej, pod rygorem niewaŜności.  

4.  WYKONAWCA nie moŜe bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO powierzyć wykonania części 
przedmiotu umowy podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części 
przedmiotu umowy podwykonawcom, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za 
działania podwykonawców, jak za działania własne.  

5.  WYKONAWCA nie moŜe bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać przelewu 
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

6.  Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Wymagania gwarancyjne i serwisowe 

Załącznik nr 4 - Zasady odbioru przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 5 - Zasady przeprowadzenia szkolenia 

Załącznik nr 6 - Protokół odbioru jakościowego 

Załącznik nr 7 - Protokół odbioru ilościowego 

Załącznik nr 8 – Protokół przeprowadzenia szkolenia 

Załącznik nr 9 - Protokół odbioru dostawy/usługi 

7.  Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 (trzy) 
egzemplarze otrzymuje ZAMAWIAJĄCY, 1 (jeden) egzemplarz WYKONAWCA,  

 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA  
 

 
 
 
.................................................................. .................................................................... 
  
 
 
 
 
.................................................................. 
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Załącznik nr 11 do SIWZ, 

 spr. nr 227 /BŁiI/07/MK 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
Dostawę biurowych urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej 
Policji – spr. Nr 227/BŁiI/07/MK 
 
 oświadczamy, Ŝe: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 
 
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych * 
 

 

 

 

* wypełniają wyłącznie Wykonawcy samodzielnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia  

 

 

 

 

 

 

................................., dn. .......................    ....................................................................................... 
                                 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy)) 



 
Spr. nr  227/BŁiI/07/MK  – dostawa biurowych wielofunkcyjnych urządzeń na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej 
Policji.  

29 

 

 
Załącznik nr 11a do SIWZ 

 spr. nr 227/BŁiI/07/MK 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
Dostawę biurowych urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej 
Policji  - spr. nr 227/BŁiI/07/MK  
 

 oświadczamy, Ŝe: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 
 
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 
 

 

 

 

 

* wypełnia pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia w ich 
imieniu.  

 

 

 

 

 

 

 

................................., dn. .......................    .................................................................                    
                                          (podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy)) 
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Załącznik nr 11b do SIWZ 

 spr. nr 227/BŁiI/07/MK 
 
 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
Dostawę biurowych urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej 
Policji - spr. nr 227/BŁiI/07/MK  
 

 oświadczamy, Ŝe: 

 
1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych * 
 

 

 

 

 

 

* wypełnia oddzielnie kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

................................., dn. .......................    .................................................................                    
                                          (podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy)) 


