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Załącznik 3 

Zasady odbioru przedmiotu zamówienia.  
 
 
1. Wykonawca w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy, w porozumieniu 

z Zamawiającym opracuje szczegółowy harmonogram czynności dotyczących 
realizacji przedmiotu umowy. Osobą upowaŜnioną do zatwierdzenia powyŜszego 
harmonogramu ze strony Zamawiającego jest Kierownik Projektu.  

2. Odbiór przedmiotu umowy w zakresie dostawy sprzętu radiokomunikacyjnego 
wraz z osprzętem i oprogramowaniem (cały przedmiot zamówienia 
wyszczególniony w części nr 2 oraz w części nr 3  oraz  pierwszy etap  
przedmiotu zamówienia objęty realizacją w części nr 1 i w części nr 4) nastąpi  
w dwóch fazach: 
• faza pierwsza - odbiór jakościowy, 
• faza druga - odbiór ilościowy. 

2.1 Odbiór jakościowy: 
1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego faxem na numer 022 60 158 73 oraz 

022 60 130 35 z 5 (pięć) - dniowym wyprzedzeniem, o przygotowaniu do 
odbioru sprzętu radiokomunikacyjnego, 

2) Wykonawca wskaŜe miejsce do dokonania odbioru jakościowego, jak równieŜ 
przygotuje wszystkie oferowane radiotelefony wraz z osprzętem i wykazem 
numerów seryjnych radiotelefonów. Stanowisko zostanie wyposaŜone  
w stosowne przyrządy pomiarowe dla przeprowadzenia odbioru jakościowego, 

3) odbiór jakościowy polegać będzie na sprawdzeniu i potwierdzeniu zgodności 
wybranych wymagań techniczno – funkcjonalnych dostarczonych 
radiotelefonów z wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie. 

4) odbiór jakościowy prowadzony będzie metodą reprezentatywną. Zamawiający 
z całości sprzętu przedstawionego przez Wykonawcę dokona losowego 
wyboru: w części nr 1 -  3 kpl., w części nr 2 – 20 kpl., w części nr 3 – 25 kpl., 
w części nr 4 – 2 kpl., w celu dokonania odbioru jakościowego. 

5) odbiór jakościowy odbędzie się w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od 
daty zgłoszenia gotowości do odbioru jakościowego, 

6) jeŜeli w czasie odbioru jakościowego jakiekolwiek urządzenie nie będzie 
spełniało któregokolwiek z wymagań techniczno-funkcjonalnych 
Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie usunie wady lub wymieni je na 
nowe, a cała procedura odbioru zostanie powtórzona od początku, 

7) odbiór jakościowy zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru 
dostawy/usługi przez Komisje powołaną do odbioru przedmiotu zamówienia 
ze strony Zamawiającego oraz upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

8) po przeprowadzonym bez zastrzeŜeń odbiorze jakościowym, Wykonawca 
dostarczy sprzęt do magazynów Zamawiającego – komend wojewódzkich 
policji wymienionych w ust. 2.2 pkt 2), celem dokonania częściowych odbiorów 
ilościowych. 

2.2 Odbiór ilościowy: 
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1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie lub faksem o terminie 
dostawy sprzętu radiokomunikacyjnego wraz z osprzętem i oprogramowaniem 
nie później niŜ trzy dni przed jego realizacją, na numery faksów: 

- nw. Wydziałów Łączności i Informatyki KWP,  
- (0-22) 60 158 73 - Wydział Projektów Teleinformatycznych BŁiI KGP, 
- (0-22) 60 130 35 - Wydział Organizacji Systemów Teleinformatycznych 

BŁiI  KGP, 
2) urządzenia, zostaną dostarczone przez Wykonawcę w standardowych, 

bezzwrotnych oryginalnych opakowaniach producenta, odpowiadających 
właściwości przedmiotu umowy i uŜytego środka transportu na następujące 
adresy: 
• Wydział Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Białymstoku,15– 950 Białystok ul. Sienkiewicza 65, tel.: (0 – 85) 677 
2160 fax: (0 – 85) 677 3161, 

• Wydział Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,  
80 – 819 Gdańsk ul. Okopowa 15, tel.: (0 – 58) 321 5910 fax: (0 – 58) 321 
5751, 

• Wydział Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, 26 – 350 
Lublin ul. Narutowicza 73, tel.: (0 – 81) 535 4444, fax: (0 – 81) 535 4544, 

• Wydział Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Olsztynie, 10 – 959 Olsztyn ul. Partyzantów 6/8, tel.: (0 – 89) 522 5450, 
fax: (0 – 89) 522 5495, 

• Wydział Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Rzeszowie, 33 – 959 Rzeszów ul. Dąbrowskiego 30, tel.: (0 – 17) 858 
2205, fax: (0 – 17) 858 2209, 

• Wydział Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Szczecinie, 70 – 515 Szczecin, ul. Małopolska 47, tel.: 0-91 82 11 625, 
fax: 091 82 11 613. 

3) kaŜdy cząstkowy odbiór ilościowy odbędzie się w terminie do 7 (siedmiu) dni 
roboczych od daty dostawy i polegać będzie na sprawdzeniu ilości  
i kompletności dostarczonych urządzeń zgodnie ze specyfikacją ilościowo – 
cenową i rozdzielnikiem załączonym do umowy, 

4) jeŜeli w czasie odbioru urządzeń wystąpią rozbieŜności w zakresie ilości lub 
kompletności dostarczonego sprzętu, Wykonawca niezwłocznie usunie 
stwierdzone rozbieŜności,  

3. Cząstkowe odbiory ilościowe, o których mowa w pkt. 2.2. zostaną zakończone 
podpisaniem protokołów cząstkowego odbioru ilościowego przez Komisje do 
odbioru przedmiotu zamówienia powołane przez komendantów wojewódzkich 
policji  oraz upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

4. Podpisanie ostatniego cząstkowego protokołu odbioru ilościowego, o którym 
mowa w ust. 3 ,  oznacza zakończenie odbioru przedmiotu umowy w zakresie 
dostawy sprzętu radiokomunikacyjnego wraz z osprzętem i oprogramowaniem 
(cały przedmiot zamówienia wyszczególniony w części nr 2 oraz w części nr 3  
oraz  pierwszy etap  przedmiotu zamówienia objęty realizacją w części nr 1 i w 
części nr 4). 

5. W części nr 1 i w części nr 4 przedmiotu zamówienia, po podpisaniu ostatniego 
protokołu cząstkowego odbioru ilościowego Wykonawca przystąpi do realizacji 
II etapu przedmiotu zamówienia. 
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6. Odbiór ilościowo-jakościowy (w zakresie wykonania ekspertyz, konserwacji 
masztów, instalacji i uruchomienia radiotelefonów (stacji) 
bazowych/retransmisyjnych): 

1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie lub faksem o przygotowaniu 
do odbioru ilościowo-jakościowego w terminie do trzech dni przed 
rozpoczęciem czynności odbiorczych, na numery faksów: 

- ww. Wydziałów Łączności i Informatyki KWP, 
- (0-22) 60 158 73 - Wydział Projektów Teleinformatycznych BŁiI KGP, 
- (0-22) 60 130 35 - Wydział Organizacji Systemów Teleinformatycznych 

BŁiI KGP 
2) odbiór ilościowo-jakościowy polegał będzie na potwierdzeniu zgodności 

ilościowej przedmiotu umowy w zakresie dostarczonych i zainstalowanych 
urządzeń oraz wykonania wykonanych prac montaŜowo-instalacyjnych, 

3) odbiór ilościowo-jakościowy dla kaŜdej lokalizacji odbędzie się w terminie do 3  
(trzech) dni roboczych od rozpoczęcia czynności odbiorczych, o których mowa 
w ppkt.1), 

4)  jeŜeli w czasie odbioru stwierdzona zostanie jakakolwiek niezgodność  
z wymaganiami techniczno-funkcjonalnymi Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego jej usunięcia a cała procedura odbioru dla 
danej lokalizacji zostanie powtórzona od początku, 

5) powyŜsze czynności odbiorcze, zostaną zakończone podpisaniem protokołów 
cząstkowego odbioru ilościowo-jakościowego przez Komisje do odbioru 
przedmiotu zamówienia powołane przez komendantów wojewódzkich policji 
ze strony Zamawiającego oraz upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

7. Cząstkowe odbiory ilościowo-jakościowe, o których mowa w pkt. 6 zostaną 
zakończone podpisaniem cząstkowych protokołów odbioru ilościowo-
jakościowego przez Komisje do odbioru przedmiotu zamówienia powołane przez 
komendantów wojewódzkich policji  oraz upowaŜnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. 

8. Podpisanie ostatniego cząstkowego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego,  
o którym mowa w ust. 7 ,  oznacza zakończenie odbioru przedmiotu umowy  
w zakresie całego przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w części nr 1  
i w części nr 4. 

9. Wszystkie protokoły odbioru zostaną sporządzone w czterech jednobrzmiących 
egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca a trzy Zamawiający. 

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

11. Za datę wykonania umowy przyjmuje się: 

– w części nr 1 i w części nr 4 przedmiotu zamówienia datę podpisania ostatniego 
cząstkowego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego; 

- w części nr 2 i w części nr  3 przedmiotu zamówienia datę podpisania ostatniego 
cząstkowego  protokołu odbioru ilościowego. 

12. Koszty związane z odbiorem jakościowym z uwzględnieniem kosztów 
zakwaterowania i wyŜywienia dla maksimum 5 osób pokryje Wykonawca. 

 
 


