
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spr. nr 261/BŁiI/07/MK.  

Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa i 
instalacja urządzeń aktywnych sieci w KGP oraz jednostkach terenowych 
Policji – modernizacja sprzętu z wykorzystaniem posiadanych przez 
zamawiającego kart rozszerzeń wraz ze szkoleniami”, 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 2007r. Nr 223, poz. 
1655), 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.). 

 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku 
polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).  
 
4. Od dnia 1 maja 2004r. niniejsze zamówienie objęte jest postanowieniami 
Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (Goverment Procurement Agreement 
– GPA) zawartego w ramach Światowej Organizacji Handlu (World Trade 
Organisation – WTO) . 

 
 
 
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, 
strona internetowa: www.policja.pl 

 
 
 

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym 
wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod 
adresem:  
www.policja.pl 
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III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym 
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy 
zainteresowani Wykonawcy. 
 
2. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, o której mowa 
w art. 91a ÷ 91c ustawy Pzp.  
 
3. Zamawiający drogą elektroniczną zaprosi do udziału w aukcji elektronicznej 
wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli oferty nie podlegające odrzuceniu. 
 
4. Zamawiający prześle dane dotyczące zaproszonych Wykonawców do PWPW 
SA w celu przekazania przez PWPW SA drogą elektroniczną bezpłatnych instrukcji 
obsługi systemu aukcyjnego oraz loginu i hasła dostępu do systemu aukcyjnego. 
 
5. Kryterium oceny ofert, które będzie stosowane  w toku aukcji elektronicznej 
będzie „cena”. 
 
6. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
- komputer klasy PC, 
- system operacyjny Windows 2000 lub wyŜszy, 
- zegar 300Mhz, 64 MB RAM, 
- stałe łącze internetowe, 
- przeglądarka Internet Explorer 5.5 bądź wyŜsza, 
- aplet java pobrany jednorazowo przy pierwszym połączeniu ze stroną, 
- wyłączona autoryzacja na serwerze proxy, 
- waŜny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego. 
 
Istnieje moŜliwość udziału w odpłatnym szkoleniu dla Wykonawców dotyczącym 
obsługi systemu aukcyjnego – informacje pod numerem telefonu: 22 53 12 764. 
PWPW SA udziela informacji technicznych związanych z organizacją aukcji 
elektronicznej pod numerem telefonu: 0 22 531 27 64 lub e-mail: ppp@pwpw.pl. 
 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci w 
KGP oraz jednostkach terenowych Policji – modernizacja sprzętu z wykorzystaniem 
posiadanych przez zamawiającego kart rozszerzeń wraz ze szkoleniami. Przedmiot 
zamówienia został szczegółowo opisany w „OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(OPZ)”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
Okres oraz warunki gwarancji zawarte są w  załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 
 
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień 
kodem CPV 32428000-9. 
 
JeŜeli w OPZ uŜyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów 
wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie produktów równowaŜnych, przez które naleŜy rozumieć produkty o 
parametrach nie gorszych od przedstawionych w OPZ, kompatybilne 
(współpracujące) z posiadanym przez KG Policji systemem w tym samym zakresie, 



Spr. nr 261/BŁiI/07/MK.  

co produkty określone w OPZ. Wykonawca który złoŜy ofertę na urządzenia 
równowaŜne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z 
którego wynikać będzie zachowanie warunków równowaŜności.  
 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
5. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom 
Wykonawcy – w takim wypadku, Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie 
informacje jakie części zamówienia, wykonawca do realizacji powierzy 
podwykonawcom. JeŜeli Wykonawca nie zawrze w ofercie takich informacji, 
Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców. 
 
6. Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego 
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 do 20% wartości zamówienia podstawowego.  
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 10 tygodni od daty podpisania 
umowy przy czym za termin realizacji przyjmuje się datę podpisania protokołu 
ilościowo - jakościowego.  
 
 
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW: 

 
1. O zamówienie moŜe ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki określone w 

art. 22   ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 
w tym: 

1) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia                   
tj. dysponuje co najmniej 4 osobami posiadającymi certyfikat na poziomie CCIE 
(ekspert w zakresie sieci na bazie CISCO).   

 
       2 ) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej  

500 000,00 zł. 
 
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 spełnianie tych warunków, o których mowa w rozdziale VII 
SIWZ. 
2.2. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o treść 
dokumentów lub oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę w ofercie, zgodnie 
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z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, Ŝe ww. warunki Wykonawca spełnia. Dokumenty zostały 
szczegółowo określone w rozdziale VII niniejszej SIWZ. 
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, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę 
odpowiednio na podstawie   art. 24 ustawy Pzp z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 
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 ustawy Pzp (o treści 
zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ - w przypadku 
wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o treści 
zgodnej ze wzorami określonymi w załącznikach nr 4a i 4b – 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(y)e nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
 
 
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 
 
4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 
 
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp – wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 
 
 
6. Wykaz co najmniej 4 osób , zawierający informacje potwierdzające spełnienie 
wymagań określonych w rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ. 
 
 
7. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , w 
którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych 
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środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 
500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych ) – wystawioną nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

Ponadto Wykonawca musi złoŜyć: 

8. wypełniony i podpisany formularz ofertowy  (o treści zgodnej ze wzorem 
określonym w załączniku nr 5 do SIWZ). 

9. dokładny opis oferowanych urządzeń wraz z potwierdzeniem innych istotnych 
informacji dotyczących przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej siwz. W przypadku oferowania urządzeń równowaŜnych do opisywanych 
przez zamawiającego w siwz, wykonawca musi wykazać  zachowanie warunków 
równowaŜności.  
 
UWAGA:  
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej:  
1) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2, 3 i 5, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe: 
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
− nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert , 
− nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
2) zamiast dokumentu wymienionego w pkt 4 składa zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy pzp - 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla 
poszczególnych rodzajów dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2) niniejszej tabeli. 
 

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 
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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. 

 
UWAGA: W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych 
przez podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku, itp.), Zamawiający dokona 
przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu średniego NBP z dnia wystawienia 
badanego dokumentu. 
 
 
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 dni pracujące tj. od poniedziałku do piątku  
 w godz. od 8.15 do 16.15.  
 
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. 
 
4. 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.  
 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert 
Zamawiający moŜe zmodyfikować treść SIWZ. 
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IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
 
1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w 
wysokości  45 000,00     (słownie: czterdzieści pięć tysięcy PLN) - zaznaczając cel 
wpłaty.  
 
2. Forma wnoszenia wadium.  
Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
− pieniądzu, 
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pienięŜnym, 

− gwarancjach bankowych, 
− gwarancjach ubezpieczeniowych, 
− 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.). 

 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany 
niŜej rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopię dokumentu 
potwierdzającego dokonanie powyŜszej operacji Wykonawca winien dołączyć 
do oferty):  
 

Komenda Główna Policji 
Bank Zachodni WBK S.A. VIII O/Warszawa  

80 1090 1870 0000 0005 0400 0004 
z dopiskiem „dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci w KGP oraz w jednostkach 

terenowych Policji – modernizacja sprzętu z wykorzystaniem posiadanych przez 
zamawiającego kart rozszerzeń wraz ze szkoleniami” 

dot. spr.261/BŁiI/07/MK. 
 
4. Wadium musi być złoŜone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. 
 
5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, Ŝe poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pienięŜnym), gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 
lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 
naleŜy złoŜyć w formie oryginału w Wydziale Zamówień Publicznych BF KGP przy ul. 
Domaniewskiej 36/38 w Warszawie (w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 
9.00-15.00).  
Nie naleŜy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 
 
6. Gwarancja, o której mowa w pkt 5, 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 winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na kaŜde pisemne 
Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 
 
7. Wykonawca, który nie zabezpieczy złoŜonej oferty wadium w wymaganej 
formie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 
ustawy Pzp, a jego oferta będzie odrzucona (art. 24 ust. 4). 
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8. Zasady zwrotu i utraty wadium. 
Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeŜeli zostaną spełnione warunki 
określone w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca traci wadium na rzecz 
Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 
 
 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadkach omówionych w art. 181 ustawy Pzp, bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 
1. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.  
 
2. Oferta składa się z dokumentów wymaganych treścią niniejszej SIWZ.  
 
3. Formularz ofertowy musi być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik  
nr 5 do SIWZ. 

 
4. 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 . 

 
5. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu 

innego Wykonawcy (ów).  
 
6. 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,  

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) oraz pkt 2,3,4,5, SIWZ, 
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e) 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, kadrowy, kwalifikacje, 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) i pkt 6,7,8 SIWZ, 

f) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą 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.  

 
8. 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). 
 
9. Zamawiający zaleca, by kaŜda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była    
ponumerowana kolejnymi numerami. 
 
10. 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.). 
 
11. 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). 
 
12. 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.  
 
13. 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. 
 
14. 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). 
 
 
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 
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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 261/BŁiI/07/MK 

„Dost awa i instalacja urządzeń aktywnych sieci w KGP oraz jednostkach 
terenowych Policji – modernizacja sprzętu z wykorzystaniem posiadanych przez 

zamawiającego kart rozszerzeń wraz ze szkoleniami” 
 
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 03.03.2008 r. do godz. 9:30 w Biurze Finansów 
KGP, 02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22-6013204.  
 
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 03.03.2008 r. o godz. 10.0 0 
 
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. 

 
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”. 
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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.,                         
a w przypadku Wykonawcy  z poza wspólnego obszaru celnego Unii 
Europejskiej  równieŜ opłaty celne na warunkach DDP miejsca instalacji 
urządzeń. 

 
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: 
 

1. Oceniane kryteria i ich znaczenie:  
 
 
 
 
 



Spr. nr 261/BŁiI/07/MK.  

 Lp. Nazwa kryterium Ranga w % Sposób oceny 

1. Cena (P1) 100 Minimalizacja 
 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyŜej kryterium. 
Oferta, która otrzyma najwyŜszą liczbę punktów za wymienione kryterium zostanie 
uznana za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego z zastrzeŜeniem rozdziału III 
SIWZ. 
 
Kryterium „Cena P1” zostanie obliczone wg wzoru na minimalizację: 
 
 
         Cena ofertowa minimalna 
 
P1=   ____________________   X 100 
 
        Cena ofertowa badana  
 
 
Zaoferowanie przez 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. 
 

 
2. 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; z zastrzeŜeniem postanowień zawartych w rozdziale III niniejszej 
SIWZ. 

 
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 2 do SIWZ, stanowiącym projekt 
umowy. 
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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.), chyba Ŝe ww. 
dokument zostanie złoŜony przez Wykonawcę w ofercie. 
 
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.). 
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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: 

− 80% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 
podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, 

− 20% 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. 

 
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 3). Do przedstawionych 
istotnych warunków 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 16 na ....  ark. 
Załącznik nr 1                                  - Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia  
Załącznik nr 2                                  - Warunki gwarancyjne 
Załącznik nr 3                                  - Istotne postanowienia umowy 
Załącznik nr 4, 4a i 4b                     - oświadczenie z art 22 i 24 u Pzp 
Załącznik nr 5                                  -  formularz ofertowy 
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Załącznik Nr 1 

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Zakup i instalacja (Nr CPV 32428000-9) w siedzibach Zamawiającego: 

 
2 szt. routera Cisco serii 7206 w konfiguracji minim um:  
 

Numer katalogowy Opis Ilość 
CISCO7206VXR Cisco 7206VXR, 6-slot chassis, 1 AC Supply w/IP 

Software 
1 

PWR-7200 Cisco 7200 AC Power Supply Option 1 
PWR-7200/2 Cisco 7200 Redundant AC Power Supply Option 

(280W) 
1 

CAB-ACE Power Cord Europe 2 
S72ASK9-12411T Cisco 7200 IOS ADVANCED SECURITY 1 
NPE-G1 7200 Network Processing Engine with 3 GE/FE/E ports 1 
MEM-NPE-G1-
512MB 

Two 256MB mem modules (512MB total) for NPE-G1 in 
7200 

1 

MEM-NPE-G1-
FLD128 

Cisco 7200 Compact Flash Disk for NPE-G1, 128 MB 
Option 

1 

WS-G5484 1000BASE-SX  Short Wavelength  GBIC (Multimode 
only) 

2 

SA-VAM2+ AES wide key crypto card 1 
patchcord Patchcord FO (Multimode) LC–SC – 12 mb 2 

 
Wymagania dodatkowe (w przypadku zaproponowania urządzenia równowaŜnego w 
stosunku do wymienionego routera Cisco 7206): 
 

• Porty Ethernet przy czym kaŜdy z nich powinien posiadać dwa 
wyprowadzenia fizyczne w postaci 10/100/1000 Ethernet (Rj-45) i 
1000Base-X (gniazda GBIC) –  2 porty obsadzone modułem WS-
G5484. 

- 3 szt. 

• Karta akceleratora VPN o wydajności szyfrowania 280 Mbps (3DES lub 
AES), do 5000 jednoczesnych tuneli. 

- 1 szt. 

• 128 MB Flash (z moŜliwością rozbudowy do 256 MB) - 1 szt. 
• 512 MB RAM (z moŜliwością rozbudowy do 1 GB) - 1 szt. 
• Patchcord FO (Multimode) LC–SC – 12 mb.  - 2 szt. 
• Obudowa modularna 19” metalowa (z moŜliwością wymiany modułów 

nadzorujących, kart z interfejsami, zasilaczy) 
- 1 szt. 

• Wymagana Wydajność przetwarzania 1 Mpps 
• MoŜliwość instalacji 6 kart z interfejsami i 1 modułu nadzorującego 
• Dwa zasilacze (pracujące w trybie nadmiarowym) 
• Dwa porty dedykowane dla zarządzania: port konsoli, port  asynchroniczny dla 

przyłączenia modemu 
• Dostarczone urządzenia muszą być w pełni konfigurowalne i zarządzalne za 

pomocą oprogramowania Cisco Works (jakie posiada Zamawiający) w zakresie 
nie mniejszym niŜ zostało to przewidziane dla routerów serii Cisco 7200. 

• Oprogramowanie/system operacyjny powinien wspierać funkcje/protokoły: BGP 4, 
MBGP, VPN (IPSec), Firewall, IPS, DHCP (klient, serwer), Frame Relay, HSRP, 
EIGRP, IGMP, IS-IS, L2TP, LLQ, NAT, NBAR, NetFlow, OSPF, PIM, RADIUS, 
SSH (klient, serwer),SIP, SNMP, H.323. 

• Zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V 
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• Karta akceleratora powinna oferować sprzętowe wsparcie dla szyfrowania: DES, 
3DES i AES, autentykacji: RSA i Diffie-Hellman i integralności: SHA-1, MD5; 
moŜliwość zestawiania tuneli VPN: IPSec, GRE, L2TP (chronione przez IPSec); 
moŜliwość sprzętowej kompresji: Layer 3 IPPCP LZS 

• Dostęp poprzez telnet i SSH 
• W przyszłości powinna istnieć moŜliwość wyposaŜenia routera w następujące 

karty rozszerzeń: 
1. z 1 portem E3 
2. z 4 portami E1 G.703 
3. z 8 portami „multi-channel” PRI  
4. z 1 portem ATM OC3 
5. z 2 portami HSSI 
6. z 1 portem GE 
7. z 2 portami FE 
8. z 8 portami Ethernet 
9. z 8 portami ISDN BRI styk S/T 

 
 
1 szt. routera Cisco 2821 w wyposaŜeniu minimum: 
 

Numer katalogowy Opis ilość 
CISCO2821-
HSEC/K9 

2821 Bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL 
lic,64F/256D 1 

CAB-ACE Power Cord Europe 1 
ROUTER-SDM Device manager for routers 1 
S28NAISK9-
12409T Cisco 2800 ADVANCED IP SERVICES 1 

PWR-2821-51-AC Cisco 2821/51 AC power supply 1 
FL-WEBVPN-10-
K9 

Feature License IOS SSL VPN Up To 10 Users 
(Incremental) 1 

MEM2800-256D-
INC 

256MB DDR DRAM Memory factory default for the 
Cisco 2800 1 

MEM2800-64CF-
INC 64MB CF default for Cisco 2800 Series 1 

AIM-VPN/SSL-2 DES/3DES/AES/SSL VPN Encryption/Compression 1 
 
Wymagania dodatkowe (w przypadku zaproponowania urządzeń równowaŜnych w 
stosunku do wymienionych routerów Cisco 2821): 

 
• Port Fast Ethernet 10/100/1000 - 2 szt 
• Sloty na moduły typu „NM” - 1 szt 
• Sloty na moduły typu „WIC” - 4 szt 
• Interfejs USB - 2 szt 
• 64 MB Flash (z moŜliwością rozbudowy do 256 MB) - 1 szt 
• 256 MB RAM (z moŜliwością rozbudowy do 1 GB) - 1 szt 
• Obudowa modularna 19” metalowa - 1 szt 
• Dwa porty dedykowane dla zarządzania: port konsoli, port  asynchroniczny dla 

przyłączenia modemu 
• Oprogramowanie systemowe umoŜliwiające pełną integrację i kompatybilność z 

istniejącymi w sieci Zamawiającego routerami, przełącznikami oraz systemami 
zarządzania o funkcjonalności pakietu „ADVANCED IP SERVICES” . 

• Dostarczone urządzenia muszą być w pełni konfigurowalne i zarządzalne za 
pomocą oprogramowania Cisco Works (jakie posiada Zamawiający) w zakresie 
nie mniejszym niŜ zostało to przewidziane dla routerów serii Cisco 2800. 

• Oprogramowanie/system operacyjny w wersji zapewniającej moŜliwość 
konfiguracji przetwarzania pakietów na poziomie warstwy trzeciej modelu ISO 
oraz tworzenia połączeń VPN IPSec i SSLVPN (licencja na 10 jednoczesnych 
połączeń). 

• Zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V 
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• Wewnętrzny moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128, 
AES192, AES256 obsługujący szyfrowanie IPSec (wydajność minimalna: 90 
Mbps) oraz SSL VPN (wydajność minimalna 10Mbps przy pełnym obciąŜeniu – 
100 uŜytkowników) 

 
    15 szt. routerów Cisco 3825 w wyposaŜeniu minimum: 

 
Numer katalogowy Opis ilość 
CISCO3825-
HSEC/K9 

3825 Bund. w/AIM-VPN/SSL-3,Adv. IP Serv,25 SSL 
lic,128F/512D 

1 

CAB-ACE Power Cord Europe 1 
S382AISK9-
12409T 

Cisco 3825 ADVANCED IP SERVICES 1 

PWR-3825-AC Cisco 3825 AC power supply 1 
FL-WEBVPN-25-
K9 

Feature License IOS SSL VPN Up To 25 Users 
(Incremental) 

1 

ROUTER-SDM Device manager for routers 1 
MEM3800-
256U512D 

256 to 512MB DRAM (single DIMM) Factory upgrade 
for 3800 

1 

MEM3800-
64U128CF 

64 to 128 MB CF Factory Upgrade for Cisco 3800 
Series 

1 

AIM-VPN/SSL-3 DES/3DES/AES/SSL VPN Encryption/Compression 1 
 
Wymagania dodatkowe (w przypadku zaproponowania urządzeń równowaŜnych w 
stosunku do wymienionych routerów Cisco 3825): 

 
• Port Fast Ethernet 10/100/1000 (obsadzony - jeden z interfejsów ma 

pracować w trybie „dual-physical” z gigabitowym portem 
światłowodowym definiowanym przez GBIC lub SFP. 

- 2 szt 

• Sloty na moduły typu „NM” - 2 szt 
• Sloty na moduły typu „WIC” - 4 szt 
• Interfejs USB - 2 szt 
• 128 MB Flash (z moŜliwością rozbudowy do 256 MB) - 1 szt 
• 512 MB RAM (z moŜliwością rozbudowy do 1 GB) - 1 szt 
• Obudowa modularna 19” metalowa - 1 szt 
• Dwa porty dedykowane dla zarządzania: port konsoli, port  asynchroniczny dla 

przyłączenia modemu 
• Oprogramowanie systemowe umoŜliwiające pełną integrację i kompatybilność z 

istniejącymi w sieci Zamawiającego routerami, przełącznikami oraz systemami 
zarządzania o funkcjonalności pakietu „ADVANCED IP SERVICES” . 

• Dostarczone urządzenia muszą być w pełni konfigurowalne i zarządzalne za 
pomocą oprogramowania Cisco Works (jakie posiada Zamawiający) w zakresie 
nie mniejszym niŜ zostało to przewidziane dla routerów serii Cisco 3800. 

• Oprogramowanie/system operacyjny w wersji zapewniającej moŜliwość 
konfiguracji przetwarzania pakietów na poziomie warstwy trzeciej modelu ISO 
oraz tworzenia połączeń VPN IPSec i SSLVPN (licencja na 25 jednoczesnych 
połączeń). 

• Zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V 
• Wewnętrzny moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128, 

AES192, AES256 obsługujący szyfrowanie IPSec (wydajność minimalna: 160 
Mbps) oraz SSL VPN (wydajność minimalna 20Mbps przy pełnym obciąŜeniu – 
175 uŜytkowników) 
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7 szt. routerów Cisco 3845 w wyposaŜeniu minimum: 
 

Numer katalogowy Opis ilość 
CISCO3845-
HSEC/K9 

3845 Bund. w/AIM-VPN/SSL-3,Adv. IP Serv,25 SSL 
lic,128F/512D 

1 

CAB-ACE Power Cord Europe 1 
S384AISK9-
12409T 

Cisco 3845 ADVANCED IP SERVICES 1 

PWR-3845-AC Cisco 3845 AC power supply 1 
FL-WEBVPN-25-
K9 

Feature License IOS SSL VPN Up To 25 Users 
(Incremental) 

1 

MEM3800-
256U512D 

256 to 512MB DRAM (single DIMM) Factory upgrade 
for 3800 

1 

MEM3800-
64U128CF 

64 to 128 MB CF Factory Upgrade for Cisco 3800 
Series 

1 

AIM-VPN/SSL-3 DES/3DES/AES/SSL VPN Encryption/Compression 1 
ROUTER-SDM Device manager for routers 1 

 
Wymagania dodatkowe (w przypadku zaproponowania urządzeń równowaŜnych w 
stosunku do wymienionych routerów Cisco 3845): 

 
• Port Fast Ethernet 10/100/1000 (obsadzony - jeden z interfejsów ma 

pracować w trybie „dual-physical” z gigabitowym portem 
światłowodowym definiowanym przez GBIC lub SFP. 

- 2 szt 

• Sloty na moduły typu „NM” - 4 szt 
• Sloty na moduły typu “WIC” - 4 szt 
• Interfejs USB - 2 szt 
• 128 MB Flash (z moŜliwością rozbudowy do 256 MB) - 1 szt 
• 512 MB RAM (z moŜliwością rozbudowy do 1GB) - 1 szt 
• Obudowa modularna 19” metalowa - 1 szt 
• Dwa porty dedykowane dla zarządzania: port konsoli, port  asynchroniczny dla 

przyłączenia modemu 
• Oprogramowanie systemowe umoŜliwiające pełną integrację i kompatybilność z 

istniejącymi w sieci Zamawiającego routerami, przełącznikami oraz systemami 
zarządzania o funkcjonalności pakietu „ADVANCED IP SERVICES” 

• Dostarczone routery muszą być w pełni konfigurowalne i zarządzalne za pomocą 
oprogramowania Cisco Works (jakie posiada Zamawiający) w zakresie nie 
mniejszym niŜ zostało to przewidziane dla routerów serii Cisco 3800. 

• Oprogramowanie/system operacyjny w wersji zapewniającej moŜliwość 
konfiguracji przetwarzania pakietów na poziomie warstwy trzeciej modelu ISO oraz 
tworzenia połączeń VPN IPSec i SSLVPN (licencja na 25 jednoczesnych 
połączeń). 

• Zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V 

• Wewnętrzny moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128, AES192, 
AES256 obsługujący szyfrowanie IPSec (wydajność minimalna: 190 Mbps) oraz 
SSL VPN (wydajność minimalna 26Mbps przy pełnym obciąŜeniu – 200 
uŜytkowników) 
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1 szt. przełącznika LAN Catalyst 3560G w konfiguracji minimum: 
 

Numer katalogowy Opis ilość 
WS-C3560G-24TS-
E 

Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Enhanced 
Image 

1 

GLC-SX-MM= GE SFP, LC connector SX transceiver 4 
CAB-ACE Power Cord Europe 1 
patchcord Patchcord FO (Multimode) LC–SC – 2 mb 6 

 
Wymagania dodatkowe (w przypadku zaproponowania urządzeń równowaŜnych w 
stosunku do wymienionych przełączników Cisco Catalyst 3560G): 
 

• Port Fast Ethernet 10/100/1000 - 24 szt 
• Port 1000Base-X (gniazda SFP) – obsadzony modułem 1000Base-SX - 4 szt 
• Patchcord FO (Multimode) LC–SC – 2 mb. - 6 szt 
• Obudowa 19" - 1 szt 
• 128MB DRAM i 32MB wewnętrznej pamięci flash na płycie 
• Mechanizm przełączania z szybkością 32 Gb/s i wysyłania do 38,7 milionów 

pakietów na sekundę 
• MoŜliwość konfiguracji i zarządzania przełącznikiem za pomocą WWW i SNMP 
• Obsługa do 1024 sieci VLAN 
• Obsługa protokołów: IEEE 802.1x, IEEE 802.3x 
• Obsługa wszystkich portów przełączanych 10/100/1000 w trybie full duplex 
• MoŜliwość konfiguracji mechanizmów warstwy 3 (routing statyczny, RIP, OSPF, 

EIGRP, BGPv4).  
• Zamawiający wymaga aby istniała moŜliwość uruchomienia protokołów 

dynamicznego routingu jak:, RIPng, OSPFv3. Dopuszczalne jest aby 
uruchomienie funkcjonalności wymagało upgrade-u oprogramowania/zakupienia 
licencji nie objętego niniejszym postępowaniem.   

• Ochrona portów w oparciu o adresy MAC (min. 8K MAC adres) 
• Oprogramowanie systemowe umoŜliwiające pełną integrację i kompatybilność z 

istniejącymi w sieci Zamawiającego routerami, przełącznikami oraz systemami 
zarządzania. 

• Dostarczony przełącznik musi być w pełni konfigurowalny i zarządzalny za 
pomocą oprogramowania Cisco Works (jakie posiada Zamawiający) w zakresie 
nie mniejszym niŜ zostało to przewidziane dla przełączników Cisco Catalyst 3560. 

• Zasilanie ze źródła zmiennoprądowego 230V 
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Dodatkowe karty i elementy rozszerzeń: 
 

• Karta portów szeregowych kompatybilna z routerami Cisco serii 3800 (komplet): 
- Karta HWIC -4T – 1 szt.  
- Kabel RS449 DB37 – Smart Serial – 6 szt.  

W przypadku dostarczenia urządzeń równowaŜnych w stosunku do 
przedstawionych Cisco 3825/3845 naleŜy dostarczyć kartę i kable połączeniowe 
kompatybilne z dostarczonymi urządzeniami równowaŜnymi z zachowaniem 
złącza RS449 DB37 

 
• Karta przełącznika Ethernet kompatybilna z routerami Cisco serii 3800 (komplet): 

- Karta 16 port 10/100 Eth (kaŜdy port konfigurowalny z pkt. widzenia 
warstwy 3) – 1 szt.  

W przypadku dostarczenia urządzeń równowaŜnych w stosunku do 
przedstawionych Cisco 3825/3845 naleŜy dostarczyć kartę kompatybilną z 
dostarczonymi urządzeniami  równowaŜnymi. Z uwagi na konieczność 
ograniczenia zuŜycia miejsca w szafach teletechnicznych Zamawiający nie 
dopuszcza oferowania przełącznika wolnostojącego.  

 
• Karta rozszerzeń kompatybilna z routerami Cisco serii 3800 (komplet): 

- Karta NM -2FE2W-V2 (nieobsadzony WIC) – 2 szt.  
W przypadku dostarczenia urządzeń równowaŜnych w stosunku do 
przedstawionych Cisco 3825/3845 naleŜy dostarczyć kartę kompatybilną z 
dostarczonymi urządzeniami  równowaŜnymi. Ponadto karta musi umoŜliwiać 
instalację karty Cisco Systems typu „WIC” jakie są w posiadaniu Zamawiającego. 

 
• Karta rozszerzeń kompatybilna z routerami Cisco serii 3800 (komplet): 

- Karta NM -2FE2W-V2 (obsadzona 1x WIC -2T) – 2 szt.  
- Kabel RS449 DB37 – Smart Serial – 4 szt.  

W przypadku dostarczenia urządzeń równowaŜnych w stosunku do 
przedstawionych Cisco 3825/3845 naleŜy dostarczyć kartę kompatybilną z 
dostarczonymi urządzeniami  równowaŜnymi. Ponadto karta musi umoŜliwiać 
instalację karty Cisco Systems typu „WIC” jakie są w posiadaniu Zamawiającego. 

 
• Karta rozszerzeń kompatybilna z routerami Cisco serii 3800 (komplet): 

- Karta NM -2FE2W-V2 (obsadzona 2 x WIC -1T) – 6 kpl.  
W przypadku dostarczenia urządzeń równowaŜnych w stosunku do 
przedstawionych Cisco 3825/3845 naleŜy dostarczyć kartę kompatybilną z 
dostarczonymi urządzeniami  równowaŜnymi. Ponadto karta musi umoŜliwiać 
instalację karty Cisco Systems typu „WIC” jakie są w posiadaniu Zamawiającego. 

 
• Karta rozszerzeń kompatybilna z routerami Cisco serii 3800 (komplet): 

- Karta HWIC -4ESW – 3 szt.  
W przypadku dostarczenia urządzeń równowaŜnych w stosunku do 
przedstawionych Cisco 3825/3845 naleŜy dostarczyć kartę kompatybilną z 
dostarczonymi urządzeniami  równowaŜnymi. 
 

• Karta rozszerzeń kompatybilna z routerami Cisco serii 3800 (komplet): 
- Moduł NM-4T (wymagane złącza DB60) – 4 szt.  

W przypadku dostarczenia urządzeń równowaŜnych w stosunku do 
przedstawionych Cisco 3825/3845 naleŜy dostarczyć kartę kompatybilną z 
dostarczonymi urządzeniami  równowaŜnymi. 
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Sprzęt w wyŜej wymienionej tabeli zainstalowany będzie w komendach policji: 

woj. dolnośląskie: KWP Wrocław, KMP Wałbrzych, KMP Legnica, KMP Jelenia Góra, 

woj. lubuskie: KWP Gorzów Wlkp., KMP Zielona Góra, 

woj. zachodniopomorskie: KWP Szczecin, KMP Świnoujście, KMP Koszalin,. 

woj. lubelskie: KWP Lublin, KMP Biała Podlaska, KMP Chełm, KMP Zamość, 

woj. podlaskie: KWP Białystok, KMP ŁomŜa, KMP Suwałki, 

woj. podkarpackie: KWP Rzeszów, KMP Krosno, KMP Tarnobrzeg, KMP Przemyśl, 

woj. warmińsko-mazurskie: KWP Olsztyn, KMP Elbląg, KMP GiŜycko, 

woj. mazowieckie: KGP Warszawa. 

SZKOLENIA CERTYFIKOWANE:  
1. Securing Networks with Cisco Routers and Switches (SNRS) – dla 2 osób z 

KGP, 
2. Securing Networks with Cisco Routers and Switches (SNRS) – dla 14 osób z 

KWP 
3. Cisco Secure Virtual Private Networks (CSVPN) – dla 3 osób, 
4. Linux kurs podstawowy – dla 2 osób, 
5. Linux kurs zaawansowany – dla 2 osób. 

1) Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenia nie później niŜ w terminie 
realizacji umowy. Wykonawca poniesie całkowite koszty zakwaterowania i 
wyŜywienia uczestników szkolenia. 

2) Ze szkoleń sporządzony zostanie w czterech egzemplarzach protokół 
przeprowadzenia szkoleń. 

3) Wykonawca przeprowadzi szkolenia w róŜnych, niepokrywających się terminach 
(tj. terminy szkoleń SNRS, CSVPN, Linux kurs podstawowy oraz Lunux kurs 
zaawansowany nie mogą się pokrywać). 

Inne istotne informacje dot. przedmiotu zamówienia:  
 
1. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem fabrycznie nowym, nie 

uŜywanym wcześniej w innych projektach. 
2. Wszystkie urządzenia sieciowe (routery, przełączniki, karty rozszerzeń, moduły SFP) 

muszą pochodzić od tego samego producenta. 
3. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał świadczenia 

gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu. 
4. Zamawiający wymaga, by gwarancja na urządzenia przez cały okres jej trwania była 

świadczona na podstawie wykupionego wsparcia producenta sprzętu na cały okres jej 
świadczenia. Przed podpisaniem protokołu odbioru ilościowo-jakościowego, 
Zamawiający będzie wymagał dostarczenia potwierdzenia z polskiego przedstawicielstwa 
Producenta o wykupieniu takiego wsparcia. 

5. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w 
oficjalnym kanale sprzedaŜy producenta na rynek polski. 

6. Wraz z dostawą sprzętu naleŜy dostarczyć dokument wydany przez polskie 
przedstawicielstwo producenta, poświadczający datę produkcji sprzętu. Sprzęt powinien 
być nie starszy niŜ 6 miesięcy. 

7. Wykonawca zobowiąŜe się do dostarczania i instalacji przedmiotu zamówienia do 
siedziby końcowego uŜytkownika (jednostek policji) na własny koszt. 

8. Zamawiający wymaga przeprowadzenia pełnego wdroŜenia wraz z dokumentacją w 
jednym przykładowym województwie (w relacjach KGP/KWP/KMP) obejmującego 
fizyczny montaŜ nowych urządzeń w szafach teletechnicznych, montaŜ modułów 
dostarczonych przez Zamawiającego w nowych urządzeniach, przeniesienie konfiguracji 
z istniejących routerów, stworzenie tuneli VPN IPSec zgodnie z wytycznymi 
przekazanymi przez Zamawiającego na poziomie realizacji zamówienia. 

9. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być równowaŜny pod względem 
funkcjonalności fizycznej i programowej, w szczególności musi być kompatybilny z 
modułami „PA”, „NM” i „WIC”  produkcji Cisco Systems, które posiada Zamawiający i 
które mają być zainstalowane w dostarczonym sprzęcie.  

 



Spr. nr 261/BŁiI/07/MK.  

 
 
 
Załącznik Nr 2 

 

Warunki gwarancji 
 
 
1. Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy. 
2. Do dostarczonego sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numery 

seryjne urządzeń i podzespołów/modułów, termin i warunki waŜności gwarancji, adresy 
i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni stały kontakt w celu udzielania nieodpłatnych 
informacji, konsultacji i pomocy technicznej w dni robocze w godz. 8:15-16:15 
pracownikom Zamawiającego (tzw. Hot-Line) w zakresie uŜytkowania sprzętu. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostarczanie nowych wersji oprogramowania 
oraz publikowanych poprawek wraz z ich instalacją. 

5. Pojęcie awarii obejmuje awarię sprzętową i/lub awarię systemu operacyjnego 
uniemoŜliwiającą dalsze poprawne działanie sprzętu. 

6. Przez usunięcie awarii naleŜy rozumieć przywrócenie pierwotnej funkcjonalności sprzętu 
we wszystkich modułach i zaprzestaniu stosowania przez obsługę w bieŜącej pracy 
rezerwowego sprzętu i/lub zastępczych procedur. 

7. Po usunięciu kaŜdej awarii, Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia całego 
sprzętu do stanu integralnej całości w rozumieniu poprawnego działania wszystkich 
zainstalowanych modułów. 

8. Zgłoszenia o awariach będą przyjmowane przez 24 godz. na dobę, przez 7 dni 
w tygodniu. 

9. Wymagany czas na usunięcie awarii wynosi 24 godziny od momentu potwierdzenia 
zgłoszenia telefonicznego, drogą faksową lub pisemnie do siedziby serwisu, natomiast 
działania serwisowe naleŜy podjąć w ciągu 4 godzin w siedzibie uŜytkownika od 
momentu zgłoszenia telefonicznego, drogą faksową lub pisemnie do siedziby serwisu. 

10. W przypadku nie wykonania naprawy w terminie podanym wyŜej, na okres przedłuŜającej 
się naprawy, dostawca dostarczy uŜytkownikowi końcowemu sprzęt wolny od wad 
równowaŜny funkcjonalnie. 

11. Zamawiający nie ponosi Ŝadnych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji umowy 
gwarancyjnej. Niezbędne komponenty systemu wymieniane będą nieodpłatnie w ramach 
świadczenia usługi objętej umową gwarancyjną i przejdą  na własność Zamawiającego. 

12. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu zakres i charakter modyfikacji, 
które moŜe wykonać Zamawiający w czasie eksploatacji sprzętu bez naruszenia 
warunków umowy gwarancyjnej. 

13. Wykonawca musi wyrazić zgodę na płacenie kar umownych związanych ze zwłoką 
w usuwaniu zgłaszanych awarii (szczegółowe zapisy zawarte będą w umowie). 

14. Wykonawca musi zapewnić pełną dokumentację standardowo dostarczoną przez 
producentów - dokumentacja ta dostarczona będzie w języku polskim lub angielskim. 

15. Zakupiony sprzęt, po instalacji, w całości będzie podlegał odbiorowi ilościowo-
jakościowemu w siedzibie uŜytkownika końcowego Zamawiającego (Komendach Policji). 

16. Odbiór ilościowo-jakościowy polegał będzie na sprawdzeniu poprawności działania 
sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz zgodności jego konfiguracji z wymaganiami 
Zamawiającego. 

17. Z czynności tych sporządzony zostanie w czterech egzemplarzach protokół odbioru 
ilościowo-jakościowego. 
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Załącznik nr 3 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  

 
1. Przedmiotem umowy jest zakup i instalacja urządzeń aktywnych sieci (router`ów, 

switchy) w KGP oraz w jednostkach terenowych policji – modernizacja sprzętu z 
wykorzystaniem posiadanych przez Zamawiającego kart rozszerzeń wraz ze szkoleniami 
certyfikowanymi. 

  
2. Szczegółową specyfikację wymaganiowo-ilościową przedmiotu umowy stanowi załącznik 

nr … do niniejszej umowy. 
 

3. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
Zamawiający Ŝąda Wykazu min. 4 osób, posiadających certyfikat CCNP, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności. 

 
4. W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy WYKONAWCA przedstawi do akceptacji 

ZAMAWIAJĄCEMU harmonogram realizacji projektu. 
 

5. W ramach realizacji umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenia określone w Załączniku 
nr 1 

 
 

§ 2 
Płatności 

 
1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają na kwotę netto .. ...,..PLN 

(słownie: ……………………………………………………………. ../…) co wraz z podatkiem 
VAT stanowi łącznie .. …,.. PLN brutto (słownie: 
…………….…………………………………… …………………………..., /100). Wartość 
przedmiotu umowy brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, 
opłat celnych, kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów i rabatów, 
skalkulowanych z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do magazynu 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. Zamawiający opłaci naleŜność za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie 
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika; 

 
Komendę Główną Policji 

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 

NIP 521-31-72-762,  REGON  012137497 

 
4. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisanie przez uprawnionych przez 

Zamawiającego przedstawicieli Sekcji Magazynów BLP KGP oraz upowaŜnionych 
przedstawicieli Wykonawcy protokołu odbioru dostawy/usługi. 

5. Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem bankowym na 
rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT wraz z 
protokołem odbioru dostawy/usługi do siedziby Biura Łączności i Informatyki KGP, ul. 
Wiśniowa 58, 20-520 Warszawa.   
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6. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

7. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone 
wyłącznie w złotych polskich. 

§ 3  
Termin i realizacja zamówienia  

 
1. Termin realizacji zamówienia nastąpi w ciągu 10 tygodni od daty podpisania umowy, przy 

czym za termin wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania przez komisję do 
odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeŜeń protokołu odbioru dostawy/usługi. 

2. Wykonawca na koszt własny dostarczy i zainstaluje urządzenia o których mowa w § 1, do 
jednostek – komend policji zgodnie z wytycznymi do realizacji zamówienia załącznik nr 
… 

3. Zamawiający wymaga przeprowadzenia pełnego wdroŜenia w jednym przykładowym 
województwie obejmującego:  

• fizyczny montaŜ nowych urządzeń w szafach teletechnicznych,  
• montaŜ modułów dostarczonych przez Zamawiającego w nowych 

urządzeniach,  
• przeniesienie konfiguracji z istniejących routerów,  
• stworzenie tuneli VPN IPSec zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,  
• sporządzenia dokumentacji z przeprowadzonego wdroŜenia (stworzenia 

tuneli VPN IPSec) i przekazania jej nieodpłatnie Zamawiającemu. 
 

4. W pozostałych lokalizacjach Zamawiający oczekuje wdroŜenia obejmującego:  
• fizyczny montaŜ nowych urządzeń w szafach teletechnicznych,  
• montaŜ modułów dostarczonych przez Zamawiającego w nowych 

urządzeniach 
• przeniesienie konfiguracji z istniejących routerów. 

5. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego najpóźniej w …. dni po 
zrealizowaniu dostawy. 

6. Odbiór ilościowy i jakościowy polegał będzie na sprawdzeniu kompletności dostawy oraz 
poprawności działania sprzętu  oraz zgodności jego konfiguracji z wymaganiami 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. 

7. Odbiór zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru ilościowego oraz 
jakościowego przez  właściwego miejscowo Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki 
KWP oraz przedstawiciela Wykonawcy .  

8. JeŜeli w czasie odbioru ilościowego zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot zamówienia jest 
uszkodzony lub niekompletny, zostanie niezwłocznie wymieniony lub uzupełniony przez 
Wykonawcę. 

9. Na podstawie zatwierdzonych protokołów z przeprowadzonych szkoleń, protokołów 
odbioru ilościowego, protokołu odbioru jakościowego, sporządzony zostanie przez 
Komisję do odbioru przedmiotu zamówienia protokół odbioru dostawy-usługi.  

10. Wzór protokołu odbioru jakościowego stanowi załącznik nr 2, protokołu ilościowego 
załącznik nr 3, protokołu odbioru dostawy/usługi załącznik nr 4, protokołu odbioru szkoleń 
załącznik nr 5, 

11. Wszystkie protokoły zostaną sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 
jeden otrzyma Wykonawca, a trzy Zamawiający. 

12. Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny 
od wad, sprawny, posiadający nie uszkodzone nośniki i pakowany w oryginalne 
bezzwrotne opakowania producenta.  

13. Wszystkie czynności odbiorcze muszą zakończyć się w terminie realizacji zamówienia. 

 

§ 4 

 Gwarancja  
 
18. Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy. 
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19. Do dostarczonego sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numery 
seryjne urządzeń i podzespołów/modułów, termin i warunki waŜności gwarancji, adresy 
i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne. 

20. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni stały kontakt w celu udzielania nieodpłatnych 
informacji, konsultacji i pomocy technicznej w dni robocze w godz. 8:15-16:15 
pracownikom Zamawiającego (tzw. Hot-Line) w zakresie uŜytkowania sprzętu. 

21. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostarczanie nowych wersji oprogramowania 
oraz publikowanych poprawek wraz z ich instalacją. 

22. Pojęcie awarii obejmuje awarię sprzętową i/lub awarię systemu operacyjnego 
uniemoŜliwiającą dalsze poprawne działanie sprzętu. 

23. Przez usunięcie awarii naleŜy rozumieć przywrócenie pierwotnej funkcjonalności sprzętu 
we wszystkich modułach i zaprzestaniu stosowania przez obsługę w bieŜącej pracy 
rezerwowego sprzętu i/lub zastępczych procedur. 

24. Po usunięciu kaŜdej awarii, Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia całego 
sprzętu do stanu integralnej całości w rozumieniu poprawnego działania wszystkich 
zainstalowanych modułów. 

25. Zgłoszenia o awariach będą przyjmowane przez 24 godz. na dobę, przez 7 dni 
w tygodniu. 

26. Wymagany czas na usunięcie awarii wynosi 24 godziny od momentu potwierdzenia 
zgłoszenia telefonicznego, drogą faksową lub pisemnie do siedziby serwisu, natomiast 
działania serwisowe naleŜy podjąć w ciągu 4 godzin w siedzibie uŜytkownika od 
momentu zgłoszenia telefonicznego, drogą faksową lub pisemnie do siedziby serwisu. 

27. W przypadku nie wykonania naprawy w terminie podanym wyŜej, na okres przedłuŜającej 
się naprawy, dostawca dostarczy uŜytkownikowi końcowemu sprzęt wolny od wad 
równowaŜny funkcjonalnie. 

28. Zamawiający nie ponosi Ŝadnych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji umowy 
gwarancyjnej. Niezbędne komponenty systemu wymieniane będą nieodpłatnie w ramach 
świadczenia usługi objętej umową gwarancyjną i przejdą  na własność Zamawiającego. 

29. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu zakres i charakter modyfikacji, 
które moŜe wykonać Zamawiający w czasie eksploatacji sprzętu bez naruszenia 
warunków umowy gwarancyjnej. 

30. Wykonawca musi wyrazić zgodę na płacenie kar umownych związanych ze zwłoką 
w usuwaniu zgłaszanych awarii (szczegółowe zapisy zawarte będą w umowie). 

31. Wykonawca musi zapewnić pełną dokumentację standardowo dostarczoną przez 
producentów - dokumentacja ta dostarczona będzie w języku polskim lub angielskim. 

32. Zakupiony sprzęt, po instalacji, w całości będzie podlegał odbiorowi ilościowo-
jakościowemu w siedzibie uŜytkownika końcowego Zamawiającego (Komendach Policji). 

33. Odbiór ilościowo-jakościowy polegał będzie na sprawdzeniu poprawności działania 
sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz zgodności jego konfiguracji z wymaganiami 
Zamawiającego. 

34. Z czynności tych sporządzony zostanie w czterech egzemplarzach protokół odbioru 
ilościowo-jakościowego. 

 

§ 5 

 Kary  

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, z tytułu jej niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania, 

b)  0,15 % wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia terminu realizacji 
przedmiotu umowy, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) 0,15 % wartości brutto przedmiotu wymiany, w przypadku przekroczenia czasu wymiany, 
za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od 
wad, licząc od dnia zgłoszenia faksem. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy następujące kary umowne: w 
wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z 
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powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z wyjątkiem okoliczności, o 
których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych.  

3. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. b) nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku dostarczenia przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający w przypadku opóźnienia w terminie płatności moŜe zapłacić Wykonawcy 
odsetki ustawowe. 

5. NiezaleŜnie od kar umownych określonych w umowie, Stronom przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeŜeli poniesiona 
szkoda przekroczy wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 

6. Zamawiający moŜe potrącić kary umowne przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu 
umowy. 

 

§ 6 

 Postanowi enia końcowe 

 

1. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia 
wierzytelności  wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Sądem właściwym dla spraw niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 (trzy) 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

5. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

 
Załącznik nr 1 – Wymagania dotyczące szkoleń,                               

      Załącznik nr 2 – Protokół odbioru jakościowego, 
Załącznik nr 3 – Protokół odbioru ilościowego, 
Załącznik nr 4 – Protokół odbioru dostawy/usługi, 
Załącznik nr 5 – Protokół z przeprowadzonych szkoleń, 

 

ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA  
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Załącznik nr 1 (do projektu umowy) 
 

Zasady przeprowadzania szkoleń 
 
 
 

 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia autoryzowanych szkoleń w 
zakresie: 
 

• Securing Networks with Cisco Routers and Switches (SNRS)  
• Cisco Secure Virtual Private Networks (CSVPN) 

 
1. Maksymalna liczba szkolonych osób: 

• Securing Networks with Cisco Routers and Switches (SNRS) 16 osób KWP (cały 
kraj po dwie osoby) 

• Cisco Secure Virtual Private Networks (CSVPN) 3 osoby KGP 
 

2. Wykonawca przedstawi do akceptacji kierownikowi projektu Zamawiającego wykaz 
szkoleń obejmujący takie informacje jak: 

• cel i zakres szkolenia, 
• metoda i forma szkolenia, 
• czas trwania szkolenia, 
• miejsce przeprowadzenia szkoleń 
 

3. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w języku polskim. 
4. Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe. 
5. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia, w tym 

wynajęcia sal szkoleniowych, zakwaterowania i wyŜywienia uczestników szkoleń. 
6. Zamawiający wymaga by odbycie szkolenia potwierdzone zostało protokołem 

przeprowadzonych szkoleń zgodnie z Załącznikiem nr … podpisanym przez Komisję 
do odbioru przedmiotu zamówienia. Protokół zawierający wykaz osób przeszkolonych 
sporządzony zostanie w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla 
Wykonawcy, a trzy dla Zamawiającego. 

7. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę. 
8. Wykonawca zobowiąŜe się do przeprowadzenia szkoleń nie później niŜ w terminie 

realizacji umowy.  
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Załącznik nr 2 (do projektu umowy) 
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: 
…………………………………………………………………………………………… 
 
W ramach odbioru jakościowego przeprowadzono czynności kontrolne na podstawie 
zatwierdzonego przez Strony umowy ....................................................................., w celu 
potwierdzenia zgodności jakości produktu z parametrami/funkcjonalnością zawartymi w 
opisie przedmiotu zamówienia w umowie:. 

 

Rezultat przeprowadzonych testów akceptacyjnych: 
• Pozytywny* 
• Negatywny* 

Końcowy wynik odbioru jakościowego: 
• Pozytywny* 
• Negatywny* 
 
 
Uwagi:....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
......... 
 

 

 

    ………………………………                                           ……………………………. 
     (przedstawiciel Zamawiającego)                                           (Przedstawiciel 
Wykonawcy) 
 
 
 
*niewłaściwe skreślić        
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Załącznik nr 3 (do projektu umowy) 
 

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/................................  
jest:  

Lp. Nazwa przedmiotu Jednost
ka miary Ilość Nr seryjny Wartość 

Dokumentacja 
techniczna/instruk

cja 
obsługi/świadect

wo jakości 

Uwagi 

        
        

Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP 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  
 
.........................................................................                          
.............................................................................. 
  (Przedstawiciel Zamawiającego)                                                       (Przedstawiciel Wykonawcy) 
                                                                                                                               
*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 4 (do projektu umowy) 
 

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/instruk

cja 
obsługi/świadect

wo 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. .............................................................                              
............................................................. 
      (Przedstawiciele komisji Zamawiającego)   (Przedstawiciel Wykonawcy)  
 
 
*niewłaściwe skreślić  
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Załącznik nr 5 (do projektu umowy) 
 

 
 

………………., dn. …....………….r. 
       
 
 

Protokół przeprowadzenia szkolenia 
zgodnie z umową nr ……………………………. 

 
 
1. Data przystąpienia do szkolenia …………………………..............………………. 
 
2. Data zakończenia szkolenia:………………………………………………………… 
3. Przedmiot szkolenia:………………………………………………………………… 
4. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z terminami szkolenia. 
5. Szkolenie przeprowadzono w języku polskim. 
6. Wykonawca zapewnił wszystkim uczestnikom szkolenia zakwaterowanie oraz 

wyŜywienie. 
7. Wykonawca zapewnił wszystkim uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe w języku 

polskim. 
8. Wykonawca przeprowadził szkolenie dla ........ osób – w załączeniu lista osób 

uczestniczących w szkoleniu wraz z ich podpisami 
 
 
 
 
 
 
 
      WYKONAWCA                                        ZAMAWIAJĄCY 
 
    (podpis i pieczątka)                                                               (podpis i pieczątka) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  

numer sprawy 261/BŁiI/07/MK 

 
                                                                                                              Załącznik nr 5 do siwz 
                                                                                               Numer sprawy 261/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 i instalację urządzeń 
aktywnych sieci w KGP oraz w jednostkach terenowych Policji – modernizacja sprzętu 
z wykorzys taniem posiadanych przez zamawiającego kart rozszerzeń wraz ze szkoleniami”– 
sprawa nr 261/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 brutto zł........................................(słownie:..............................................) 

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

cena jednostkowa urządzenia wyszczególnionego w załączniku nr 1do siwz………. zł brutto 

(słownie ........................) 

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

 
4)  Oferujemy termin realizacji zamówienia zgodnie z  SIWZ.  
 
5)  Udzielamy gwarancji................. na oferowany przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ 
(wymagane nie mniej niŜ 36 miesięcy). 

 

 

 
 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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                                                                                                  Załącznik nr 5 do SIWZ,  

                                                                                   numer sprawy 261//BŁiI/07/MK 

                                                                                                        (str. 2/2) 

                                                                                                                                                                   
6)  Przyjmujemy zasady płatności określone w § 2  istotnych postanowień umowy (zał. nr 3 do 
siwz) 
 
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):.................... 
 
 
 
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. 
 
 
 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy ) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ, 
 spr. nr 261 /BŁiI/07/MK 

 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
Dostawę i instalację urządzeń aktywnych sieci w KGP oraz w jednostkach terenowych Policji – 
modernizacja sprzętu z wykorzystaniem posiadanych przez zamawiającego kart rozszerzeń wraz 
ze szkoleniami– spr. Nr 261/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)) 
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Załącznik nr 4a do SIWZ 

 spr. nr 261/BŁiI/07/MK 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
Dostawę i instalację urządzeń aktywnych sieci w KGP oraz w jednostkach terenowych Policji – 
modernizacja sprzętu z wykorzystaniem posiadanych przez zamawiającego kart rozszerzeń wraz 
ze szkoleniami - spr. nr 261/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 4b do SIWZ 

 spr. nr 261/BŁiI/07/MK 
 
 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
Dostawę i instalację urządzeń aktywnych sieci w KGP oraz w jednostkach terenowych Policji – 
modernizacja sprzętu z wykorzystaniem posiadanych przez zamawiającego kart rozszerzeń wraz 
ze szkoleniami - spr. nr 261/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)) 
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