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przetargu nieograniczonego powyżej 134.000 Euro, ogłoszonego przez Komendanta 

Głównego Policji na realizację zamówienia pn.: Zakup wraz z dostawą radiotelefonów 

kamuflowanych oraz akcesoriów kamuflowanych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Warszawa, dnia 05 czerwca 2015 r. 

 



 

 
 
Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą radiotelefonów kamuflowanych oraz 
akcesoriów kamuflowanych 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 2013 r., poz. 907 z późn zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty 
wykonawcze wydane na jej podstawie. 

 
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 121), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej 

 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim  

(art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie określonym w 
art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 Nr 43, poz. 224). 

 
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,  
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 
tel.22-60120-44,  
fax 22-6011857, 
e-mail: zamowieniakgp@policja.gov.pl 
 
Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie 
internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.policja.pl 
 
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.  
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą radiotelefonów kamuflowanych oraz akcesoriów 

kamuflowanych. 
 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ tj. opis przedmiotu 
zamówienia. 

  CPV –  32236000-6 
 

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego  

o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp. 
 



 

5. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy.  
W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp) zawrzeć  
w ofercie informacje dot. podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że 
Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 
 

6. Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ilekroć 
w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego 
wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę 
rozwiązania równoważnego, które  zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-
jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca proponując produkty równoważne z opisywanym przez 
Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego towary spełniają wymagania 
określone w SIWZ. 
 

7. Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mowa jest 
o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia 
wskazany w ust. 1. 

 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Termin realizacji zamówienia: do 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, przy czym etap I do 
30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
 

1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22  ust. 1 ustawy 
Pzp, w tym: 
 
a) posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym wykonania w okresie trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: 
- co najmniej jednej dostawy polegającej na dostawie co najmniej 100 szt. radiotelefonów noszonych 

DMR 
lub 
- co najmniej jednej dostawy o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto polegającej na dostawie 

radiotelefonów noszonych DMR. 
 

oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
  
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w 
szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i 
kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w 
przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub 
zobowiązał się do ich naprawienia. 
 

3. Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia.  
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
4. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 na podstawie złożonego 

wraz z ofertą (zgodnie z art. 44 ustawy Pzp) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających 



 

spełnianie tych warunków, o których mowa w rozdziale VII SIWZ. 
 
5. Jeżeli Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 

3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 
ustawy Pzp. 

 
 

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
 

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013r. poz. 231.), Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące 
dokumenty: 
 
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 

1.1 wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do 
SIWZ).  

 

2.  Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w 
celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym 
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia wraz z ofertą 
dokumentów dotyczących w szczególności:  

 
2.1 w przypadku warunku, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 1 ppkt. a SIWZ – dokumentów, o 

których mowa w Rozdziale VII pkt. 1.1 SIWZ, 
2.2 zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2.3 sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia 
2.4 charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem 
2.5 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 
 
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24b ust 3 ustawy Pzp, w 
postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących 
dokumentów:  

 
3.1.oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 
 
3.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

 
3.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu albo składania 
ofert, 

 
3.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 



 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 
3.5  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
 
3.6  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
3.7 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10, 11 

ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

Jeżeli Wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa art. 22 ust 1 ustawy Pzp polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 3. 
 
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
 
4.1 listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). 
 
5. Ponadto Wykonawca musi złożyć: 
5.1 wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2 do SIWZ), 
  
 
6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
1) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 
− nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

− nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) zamiast dokumentu wymienionego w pkt 3.5 i 3.7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego 
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  

3) Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, osoby, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Wykonawca składa w 
odniesieniu do nich dokumenty o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty 
mogą być składane z dnia 19.02.2013 r.  

 
7. Wymagana forma składanych dokumentów: 
a) dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych 

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,  
b) wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: 

składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność 
z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, 

c) w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez 



 

osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty 
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za 
zgodność z oryginałem,   

d) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu, 

e) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.  
 
W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI 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 zastrzeżeniem 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. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest w sprawach 

proceduralnych - Monika Tobar  tel. (022) 60 119 82. 
 
2. Zamawiający urzęduje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.15  - 16.15  

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).   
 

3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazywać będą w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną z zachowaniem zasad określonych 
w ustawie Pzp. Zamawiający wymaga aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na 
adres do korespondencji określony w rozdziale II niniejszej SIWZ.  

 
4. Korespondencja przesyłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania (tj. która wpłynie do 

Zamawiającego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.  
 
 
IX.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
 
1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, 

w wysokości: 93.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) 
 

2. Forma wnoszenia wadium.  
 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w: 

− pieniądzu, 
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
− 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 niżej rachunek bankowy 
Zamawiającego (kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca 
winien dołączyć do oferty): 

 
Komenda Główna Policji 

Narodowy Bank Polski O/O Warszawa  
07 1010 1010 0071 2613 9120 0000 

z dopiskiem nr sprawy 107/BŁiI/15/MT 
 

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone lub wpłynąć 
na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres 
związania ofertą. 
 

5. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej), należy 



 

złożyć w formie oryginału w Biurze Finansów KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie  
pok. 523 (w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00). 
Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 

 
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5, muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis 

winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony 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. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 
na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 

 
7. Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą 
(art. 24 ust. 4 ustawy Pzp). 

 
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp. 

 
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub 
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez 

wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego (zalecaną treść formularza stanowi załącznik nr 2 do 
SIWZ). 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu innego Wykonawcy 
(ów). 

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku 
polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do 
reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich. 

4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w 
formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 
ustawy Pzp zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie 
następujące wymagania: 
− oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby 

prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

− każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie 
udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp 
poprzez złożenie dokumentów określonych w rozdziale VII pkt  3, 

− w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 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 także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową, które zostaną potwierdzone 
poprzez złożenie dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt. 1, 

− wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, wypełniając formularz 
ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres 
Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika, 

− z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

− w miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres,...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane 



 

umożliwiające ich identyfikację. 
 

5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów administracji 
publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 
(w sposób zgodny z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów). 
 

6. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była  ponumerowana 
kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej 
samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 
 

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane 
(lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) upoważnioną(e). Parafka (podpis) winna być naniesiona  
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej 
parafkę). 
 

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy 
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 
 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania jest jawny, 
z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. 
 

10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie ujawnia się 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć klauzulą: „Dokument stanowi 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielić 
w formie załącznika.  

 
 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
 

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami, należy umieścić 
w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 
zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  
Koperta powinna opisana według poniższego wzoru: 
 

Komenda Główna Policji, Biuro Finansów 
ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa 

Przetarg nr 107/BŁiI/15/MT 
Oferta na zakup wraz z dostawą radiotelefonów kamuflowanych oraz akcesoriów kamuflowanych 

 Nie otwierać przed 16.07.2015 r. 
 
 
UWAGA  
Przesyłka zawierająca ofertę, przekazywana za pośrednictwem poczty kurierskiej musi być oznakowana 
(opisana) zewnętrznie w sposób określony powyżej. 
 

2. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy. 
 

3. Ofertę należy złożyć do dnia 16.07.2015 r. do godz. 10.30 w Biurze Finansów KGP,  
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 435, tel. 0-22-6013204, w godz. 8.30 – 15.30 (od 
poniedziałku do piątku). 

 
4. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 

 



 

5. Konsekwencje złożenia 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. 

 
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie odwołania. 
 

7. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie  
przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 16.07.2015 r. o godz. 11.00. 
 

Zmiana i wycofanie oferty: 
 

1. Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem,  
że 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 złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. 

 
2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany zawartość koperty 
zostanie dołączona do oferty. 

 
3. Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 
 

  
UWAGA: 
Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy 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 należy 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 związane z realizacją umowy m.in. opłaty i podatki, 
opłaty celne, koszty opakowania oraz ewentualne upusty i rabaty, a także koszty dostarczenia 
(transportu) przedmiotu umowy do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego. 
 

3. W przypadku różnicy pomiędzy ceną ofertową brutto określoną przez Wykonawcę słownie i liczbą np. 
w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie jako prawidłową wartość oferty określoną słownie. 

 
4. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona 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. 

 
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 

 
 
XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT: 

 
1. Oceniane kryteria i ich znaczenie: 

 
 

 Lp. Nazwa kryterium Ranga w % Sposób oceny 

1. Cena oferty brutto (A) 80% minimalizacja 



 

2. 
Termin gwarancji na akcesoria 

kamuflowane (B) 
10% maksymalizacja 

3. 
Wersja PTT dwustronna, kolor  cielisty 

(dotyczy PTT przewodowego) (C) 
2% 

posiada /nie 

posiada  

4. 
Kontrola wzmocnienia audio (dotyczy 

odbiornika indukcyjnego dousznego) (D) 
4% 

posiada /nie 

posiada 

5.  

Możliwość sygnalizowania zmiany kanału 

komunikatami słownymi (dotyczy 

radiotelefonu kamuflowanego) (E) 

2% 
posiada /nie 

posiada 

6.  

Zastosowania złącza Lemo do podłączenia 

induktora (pętli indukcyjnej), PTT 

przewodowego (dotyczy Interfejs/y) (F) 

2% 
posiada /nie 

posiada 

 
 

2. Ocena ofert odbędzie się zgodnie z poniższymi wzorami. 
 

a) Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „Cena oferty brutto” 
 

A - waga  80% (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 80 punktów) 
 

    najniższa cena oferty brutto z przedłożonych ofert 
  A=  ------------------------------------------------------------             x   80 
    cena oferty brutto oferty badanej 
 
 

b) Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „Termin gwarancji” 
 

B – waga 10% (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 punktów) 
 
Termin gwarancji na akcesoria kamuflowane: 
- 24 miesiące – 0 punktów (minimalny warunek) 
- 25 – 35 miesięcy -  5 punktów 
- 36 miesięcy i więcej – 10 punktów  

 
Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. ( w przypadku, gdy Wykonawca  
w formularzu ofertowym wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający 
przyjmie wartość w pełnych miesiącach poprzez zaokrąglenie w „dół”). 

 
c) Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium  „Wersja PTT dwustronna, kolor  cielisty 
(dotyczy PTT przewodowego)” 
 

C - waga  2 % (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 2 punktów) 
 
- nie posiada – 0 punktów, 
- posiada – 2 punkty 
 
d) Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium  „Kontrola wzmocnienia audio (dotyczy 
odbiornika indukcyjnego dousznego)” 

D - waga  4 % (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 4 punktów) 
 
- nie posiada – 0 punktów, 
- posiada – 4 punkty 
 
 



 

e) Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium  „Możliwość sygnalizowania zmiany kanału 
komunikatami słownymi (dotyczy radiotelefonu kamuflowanego)” 
 

E - waga  2 % (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 2 punktów) 

 
- nie posiada – 0 punktów, 
- posiada – 2 punkty 

 
f) Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium  „Zastosowania złącza Lemo do podłączenia 
induktora (pętli indukcyjnej), PTT przewodowego (dotyczy Interfejs/y)” 
 

F- waga  2 % (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 2 punktów) 
 
- nie posiada – 0 punktów, 
- posiada – 2 punkty 

 
g) Łączna ilość punktów zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: 

 
Łp= A+B+C+D+E+F 

 
 

3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną według wzoru 
określonego w pkt. g).  
    

 
XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 

ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: 
 

1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej, na zasadach określonych w art. 91a-91c ustawy Pzp 

 
 
XVI. 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 złożyli 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 złożonej przez niego oferty przekroczy 
dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten 
przedłoży 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, że ww. dokument  został złożony 
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, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie 
przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 

 
 



 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu specyfikację ilościową-cenową, 
która będzie stanowić załącznik do umowy. 

 
 
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY: 
 
1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  
10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

 
2. Forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach: 

− w pieniądzu, 
− w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
− w gwarancjach bankowych, 
− w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
− w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

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

 
Gwarancja musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób 
umożliwiający jego identyfikację, np. złożony 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 należytego wykonania umowy na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego.  
Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego 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 ustawy Pzp. 
 
3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w sposób określony w projekcie umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. 
 
XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO LUB 
PROJEKT UMOWY: 
 

1. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie z załączonym do SIWZ projektem 
umowy (załącznik nr 6).  

 
XIX. WARUNKI DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY 
 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w sytuacjach określony w projekcie umowy (załącznik nr 6). 

 
 
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

 
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której był zobowiązany na podstawie ustawy.   

 
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia. 
 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 



 

dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie 
internetowej. 

 
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

 
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.  
 

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część: 
Załącznik nr 1 – Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy, 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
Załącznik nr  4 – Informacja o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp., 
Załącznik nr 5 – Wykaz Głównych Dostaw, 
Załącznik nr 6 – Projekt umowy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

nr sprawy 107/BŁiI/15/MT 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

System radiokomunikacyjny dla służb kryminalnych (SR dla SK) -  
zakup wraz z dostawą radiotelefonów kamuflowanych oraz akcesoriów kamuflowanych 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 
1. Dostawa 380 kompletów radiotelefonów kamuflowanych DMR o cechach określonych: 

w Rozdziale I RADIOTELEFON NOSZONY KAMUFLOWANY DMR, w Rozdziale  IV 
KOMPATYBILNOŚĆ, w Rozdziale V WYKAZ TONÓW CTCSS; wraz z akcesoriami  
o cechach określonych w Rozdziale AKCESORIA KAMUFLOWANE DO RADIOTELEFONU 
KAMUFLOWANEGO pogrupowanych w zestawy opisane w Rozdziale III ZESTAWY DO 
RADIOTELEFONU KAMUFLOWANEGO. 

2. Dostawa 34 zestawów o cechach określonych w Rozdziale VI ZESTAW DO PROGRAMOWANIA I 
STROJENIA. 

3. Przeprowadzenie instruktażu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VIII WYMAGANIA 
DOTYCZĄCE INSTRUKTAŻU dla 40 przedstawicieli Zamawiającego. 

4. Świadczenie gwarancji i serwisu dla dostarczonych produktów zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Rozdziale VII WYMAGANIA GWARANCYJNE I SERWISOWE. 
 

 

Rozdział I RADIOTELEFON NOSZONY KAMUFLOWANY DMR 
 

Wymagane jest dostarczenie cyfrowego sprzętu radiokomunikacyjnego zgodnego ze standardem ETSI 
DMR Tier II, opisanego w Rozdziale I RADIOTELEFON NOSZONY KAMUFLOWANY DMR, który będzie 
użytkowany przez jednostki Policji. Dostarczony sprzęt będzie użyty do doposażenia istniejących 
niezależnych sieci analogowych i cyfrowych zgodnych ze standardem ETSI DMR Tier II, w związku z czym 
w ramach dostarczonego rozwiązania wymagana jest obsługa komunikacji zgodnie z wymaganiami opisanymi 
w Rozdziale II KOMPATYBILNOŚĆ. 
 
Cechy radiotelefonu kamuflowanego zostały określone w tabeli. 
 

L.p. Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawiającego 

Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe 

1 
Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (Tier II)  
oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks, 

2 
Możliwość zaprogramowania dla przełącznika obrotowego min. 16 kanałów (analogowych, 
cyfrowych, grup roamingowych) 

3 Możliwość dodania do grupy roamingowej (minimum 15) kanałów cyfrowych 

4 Programowe ograniczanie czasu nadawania 

5 Możliwość skanowania kanałów 

6 

Wbudowany odbiornik GPS, (wykonawca w ofercie poda nazwy co najmniej dwóch 
dostępnych na rynku aplikacji różnych producentów, które umożliwiają wizualizację 
radiotelefonu kamuflowanego DMR na mapie cyfrowej – Aplikacje nie wchodzą w zakres 
zamówienia) 

7 Moduł Bluetooth z możliwością nierozgłaszania obecności po sparowaniu 

8 Programowalny adres IP radiotelefonu 

9 

Wymagane są następujące funkcje (z możliwością wyłączenia tych funkcji na etapie 
programowania radiotelefonu): 
zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, zdalne zablokowanie radiotelefonu, 
zdalne odblokowanie radiotelefonu, zdalny monitoring 



 

10 
Kodowa blokada szumów CTCSS predefiniowana programowo w dowolnym kanale 
analogowym zgodnie z Rozdziałem V WYKAZ TONÓW CTCSS 

11 
Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4  
o długości klucza 40 bitów 

12 Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów 

13 Wybór kanałów o których mowa w pkt.2 – przełącznikiem obrotowym 

14 Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym 

15 
Złącze/a umożliwiające programowanie radiotelefonu i transmisję danych zgodną ze 
standardem USB, dołączenie dodatkowych akcesoriów stanowiących ukompletowanie 
radiotelefonu, 

16 
Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi 
pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń 
retransmisyjnych 

17 
Wymiary obudowy nie przekraczające: 120x60x26mm (z akumulatorem, bez anteny, bez 
pokręteł i gniazd) 

18 Obudowa o dużej wytrzymałości mechanicznej 

19 Funkcja cichego wywołania (tonowego) realizowana przy pomocy dedykowanych akcesoriów  

20 Sygnalizacja wibracyjna 

Parametry techniczne 

1 Zakres częstotliwości pracy radiotelefonu 148÷174 MHz, zakres pracy anteny: 160-174MHz, 

2 Modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: częstotliwości (11K0F3E), 

3 
Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (Tier II), 
modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane  
i głos), 

4 Odstęp międzykanałowy - 12,5 kHz, 

5 
Maksymalna moc nadajnika co najmniej 5 W, programowana w trybie serwisowym,  
z możliwością ustawienia co najmniej dwóch poziomów mocy: 
1 W, 5 W, 

6 Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości dla FM: ±2,5 kHz 

7 Maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ± 2 ppm, 

8 Łączne zniekształcenia modulacji ≤ 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej,  

9 Odstęp od zakłóceń –40 dB – nadajnik system analogowy, 

10 Moc na kanałach sąsiednich – system analogowy i cyfrowy: ≤ - 60 dB, 

11 Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, 

12 
Czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,3 µV dla SINAD 12 dB, 
czułość cyfrowa nie gorsza niż 0,3 µV przy 5% BER, 

13 
Współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości 
maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W, 

14 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,–3 dB) – nadajnik system analogowy, 

15 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,–3 dB) – odbiornik system analogowy, 

16 Selektywność sąsiedniokanałowa ≥ 60 dB dla kanału 12,5 kHz, 
17 Tłumienie (selektywność dla) odbiorów niepożądanych ≥ 70 dB, 
18 Odstęp od zakłóceń –40 dB – odbiornik system analogowy, 

Środowisko i klimatyczne warunki pracy 

1 Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu –20ºC do +55ºC, (nie dotyczy akumulatora) 

2 Odporność obudowy na poziomie określonym normą IEC 60529 - minimum IP57. 

Wymagania uzupełniające 

1 
Parametry radiowe, których nie wyszczególniono w niniejszych wymaganiach muszą być 
zgodne z odpowiednimi normami: odnośnie parametrów systemu analogowego z ETSI EN 300 
086, odnośnie parametrów systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSI EN 300 113. 



 

2 
Charakterystyki kompatybilności elektromagnetycznej stacji pod względem emisyjności i 
odporności na zaburzenia elektromagnetyczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi 
w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5, 

3 
Pod względem bezpieczeństwa użytkowania radiotelefon musi być zgodny z wymaganiami 
określonymi w normie EN 60950-1 

Ukompletowanie radiotelefonu noszonego – wymagane w każdym komplecie (akcesoria standardowe) 

1 Radiotelefon, 

2 

2 akumulatory tego samego typu, pojedynczy akumulator o pojemności gwarantującej pracę przez 
minimum 8 godzin w trybie analogowym, przy proporcjach nadawania/ odbioru/ stanu gotowości 
do pracy wynoszących odpowiednio 5% / 5% / 90% i mocy nadajnika 5 W, (akumulatory 
dopuszczone przez producenta radiotelefonu), 

3 

 Antena zespolona VHF/GPS - sztywna lub standardowo oferowana przez producenta 
radiotelefonu kamuflowanego, o parametrach: 
- pasmo VHF co najmniej 160 – 174 MHz, 
- impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω, 
- polaryzacja pionowa, dookólna charakterystyka w płaszczyźnie poziomej 

4 

Ładowarka jednopozycyjna do baterii akumulatorów: 
- zasilana z sieci 230 V ±10%, 50 Hz,  
- ładowarka musi zapewnić ładowanie baterii akumulatorów (w tym, bez konieczności 
wypinania z radiotelefonu), zgodność z technologią z zastosowaną w bateriach akumulatorów, 

sygnalizacja cyklu pracy ładowania /zakończenia ładowania, 
 - czas ładowania dostarczonego w zestawie akumulatora nie może być dłuższy niż 180 minut, 

5  Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim, 
6  Deklaracja zgodności CE – Conformité Européenne 

7 
Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami. Dopuszcza się zastosowanie zbiorczych kart 
gwarancyjnych po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym po podpisaniu Umowy. 

 



 

Rozdział II AKCESORIA KAMUFLOWANE DO RADIOTELEFONU KAMUFLOWANEGO 
 

Wszystkie dostarczone akcesoria kamuflowane muszą prawidłowo działać i zapewnić prawidłową 
współpracę z dostarczonymi radiotelefonami kamuflowanymi: 

− w trybie nadawania i odbioru,  
− w całym zakresie mocy nadawania radiotelefonu, 
− w całym zakresie częstotliwości wymaganym dla pracy anteny,  
− w trybie cyfrowym i analogowym, 
− w zestawach określonych w Rozdziale III ZESTAWY DO RADIOTELEFONU KAMUFLOWANEGO 

(wraz z dostarczonym radiotelefonem)  
 
Cechy poszczególnych akcesoriów zostały określone w tabeli. 
 

L.p. Cechy akcesoriów 
1 Induktor o cechach: 

− z mocowaniem do ubrania. 
− musi mieć wbudowany mikrofon o minimalnym paśmie przenoszenia 100Hz ÷ 10kHz.  
− odległość induktora od używanego odbiornika indukcyjnego gwarantująca prawidłową 

pracę zestawu (odbiór korespondencji) musi wynosić co najmniej 30cm.  
− max. wymiary obudowy induktora 20x60x5mm bez mocowania, 
− długość przewodu łączącego pętlę do złącza umożliwiającego podłączenie do 

radiotelefonu – 50-55 cm 
− przewód w otulinie silikonowej z rdzeniem kewlarowym, wielożyłowy kabel odporny na 

długotrwałe działanie potu oraz oddziaływanie mechaniczne wynikające z ruchu 
człowieka, 

− zasilanie ze złącza akcesoriów radiotelefonu za pośrednictwem interfejsu, 
2 Nasobny zestaw Bluetooth współpracujący z dostarczonym radiotelefonem 

Składa się z dwóch elementów: 
− bezprzewodowej mikrofono-słuchawki (czas pracy baterii min. 8 h); 
− bezprzewodowego przycisku PTT (czas pracy baterii min. 12 h) 
− bezprzewodowa mikrofono-słuchawka powinna posiadać regulator siły głosu oraz 

sygnalizację stanu rozładowania akumulatora. 
− w wyposażeniu powinna znajdować się ładowarka umożliwiająca jednoczesne ładowanie 

wszystkich elementów zestawu Bluetooth. 
Wymaga się by dostarczone zestawy Bluetooth po sparowaniu elementów nie rozgłaszały 
swojej obecności w sposób jawny.  
Zalecenia nieobligatoryjne: Zaleca się by dostarczone mikrofono-słuchawki były w miarę 
możliwości różnych typów (szczegóły do uzgodnienia na etapie realizacji umowy).  

3 PTT przewodowy 
Płaski przycisk powierzchniowy o maksymalnych wymiarach 15x15x5 mm 
Przewód połączeniowy do interfejsu przewodowego o długości 120÷140 cm 
Zastosowany przewód połączeniowy: wykonanie elastyczne umożliwiające łatwe układanie 
się na ciele człowieka (również w czasie ruchu), w otulinie odpornej na działanie potu (np. 
silikonowej), rdzeń kewlarowy zwiększający odporność na rozciąganie. 
Zalecenia nieobligatoryjne: możliwość podłączenia do interfejsu bezprzewodowego, wersja 
PTT – dwustronna, kolor cielisty 

4 PTT bezprzewodowy  
Przeznaczone do współpracy z interfejsem bezprzewodowym 
W kamuflowanej obudowie typu kluczyk samochodowy lub brelok 
Posiadający własne zasilanie z baterią zapewniającą zasilanie urządzenia przez 1 rok 
Konstrukcja obudowy umożliwia samodzielną wymianę baterii przez użytkownika, bez 
użycia specjalistycznych narzędzi.  
Zastosowana bateria musi być dostępna na rynku. 
Moduł nadajnika PTT ma mieć dwa przyciski: 1 – aktywacja PTT, 2- aktywacja tonu. 
Stopień ochrony min. IP54. Minimalny zakres temperatury pracy: -10 do +40°C.  
W wyposażeniu wymagana jest dodatkowa bateria. 
Zasięg działania w relacji do interfejsu bezprzewodowego – min. 2 metry. 
 
Zalecenia nieobligatoryjne: Zaleca się by dostarczone PTT bezprzewodowe były w miarę 
możliwości w obudowach różnych typów (szczegóły do uzgodnienia na etapie realizacji 



 

umowy). 
5 Słuchawki przewodowe douszne z mikrofonem (jak do telefonu komórkowego). 

Zamawiający wymaga dostarczenia słuchawek spośród oferowanych przez następujących 
producentów: SAMSUNG, SONY, MOTOROLA, LG, NOKIA. 
Słuchawki i przewody słuchawkowe koloru czarnego. 
Dopuszcza się dostarczenie słuchawek innych producentów – równoważnych, pod 
warunkiem: przewód słuchawek z rdzeniem kewlarowym. 

6 Pętla indukcyjna z mikrofonem: 
− prawidłowa współpraca z odbiornikiem indukcyjnym – dousznym rozumiana poprzez 

przekazywanie wyraźnego sygnału mowy. 
− zastosowany przewód: wykonanie elastyczne umożliwiające łatwe układanie się na ciele 

człowieka (również w czasie ruchu), w otulinie odpornej na działanie potu (np. 
silikonowej), rdzeń kewlarowy zwiększający odporność na rozciąganie. 

− obwód pętli w zakresie od 63 cm do 67 cm 
− długość przewodu łączącego pętlę do złącza umożliwiającego podłączenie do 

radiotelefonu – 45 cm do 50 cm 
− średnica przewodu do 3,5 mm 
− mikrofon zlokalizowany na łączeniu pętli z przewodem łączącym ją  

z radiotelefonem 
− zasilanie ze złącza akcesoriów radiotelefonu za pośrednictwem interfejsu, 

7 Odbiornik indukcyjny – douszny (słuchawka): 
− prawidłowa współpraca z pętlą indukcyjną oraz induktorem 
− kolor cielisty (beżowy) 
− minimalne pasmo przenoszenia 300Hz÷5000Hz 
− zasilanie na 1 baterii – minimum 100 godzin 
− sygnalizacja niskiego poziomu zasilania 
− funkcja squelch oraz filtrowanie zakłóceń 
− wyposażony w filtr przeciw woskowinie (dodatkowe 10 szt. w zestawie – wraz  

z akcesoriami do wymiany) 
− konstrukcja obudowy umożliwia samodzielną wymianę baterii przez użytkownika 
− w wyposażeniu wymagana jest dodatkowa bateria. 
Zalecenie nieobligatoryjne: kontrola wzmocnienia audio 

8 Interfejs/y: 
Interfejs przewodowy umożliwiający podłączenie do radiotelefonu następujących 
zestawów akcesoriów: 
Zestaw nr 1 - Induktor z mikrofonem, PTT przewodowe, odbiornik indukcyjny; 
Zestaw nr 2 - Słuchawki przewodowe douszne (jak do telefonu komórkowego) z 
mikrofonem, przewodowe PTT; 
Zestaw nr 3 - Pętla indukcyjna z mikrofonem, PTT przewodowe, odbiornik indukcyjny. 
Interfejs bezprzewodowy podłączony przewodowo bezpośrednio do złącza akcesoriów 
radiotelefonu. Maksymalne wymiary obudowy interfejsu bezprzewodowego (50x30x15 
mm). Długość przewodu między interfejsem bezprzewodowym a radiotelefonem 20-25 cm. 
Interfejs bezprzewodowy musi umożliwiać podłączenie następujących zestawów 
akcesoriów: 
Zestaw nr 4 - induktor z mikrofonem, PTT bezprzewodowe, odbiornik indukcyjny; 
Zestaw nr 5 - Słuchawki przewodowe douszne (jak do telefonu komórkowego) z 
mikrofonem, bezprzewodowe PTT; 
Zestaw nr 6 - Pętla indukcyjna z mikrofonem, PTT bezprzewodowe, odbiornik indukcyjny. 
 
Dopuszcza się dostarczenie interfejsu przewodowego i bezprzewodowego zarówno we 
wspólnej obudowie (jako ten sam moduł), jak również w osobnych obudowach. 
 
Zalecenie nieobligatoryjne – zaleca się zastosowanie złącz typu LEMO 

9 Pas elastyczny (rozmiar uniwersalny) na rzep do mocowania radiotelefonu (kieszeń)  
i akcesoriów 
− zabezpieczający przed przypadkowym wysunięciem się radiotelefonu kamuflowanego, 

również w czasie ruchu użytkownika 
− dopuszczalne kolory: beżowy, biały, czarny 

10 Szelki z kieszenią na radiotelefon noszony kamuflowany DMR 



 

− zabezpieczające przed przypadkowym wysunięciem się radiotelefonu kamuflowanego, 
również w czasie ruchu użytkownika 

− dopuszczalne kolory: beżowy, biały, czarny 
− rozmiar uniwersalny 

11 Zespolona antena VHF/GPS do zastosowań kamuflowanych „sznurkowa” do ułożenia 
na ciele użytkownika, o parametrach: 
− pasmo VHF co najmniej 160 – 174 MHz, 
− impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω, 
− polaryzacja pionowa, 
− dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej 

 



 

Rozdział III ZESTAWY DO RADIOTELEFONU KAMUFLOWANEGO  

Wymagana jest możliwość grupowania akcesoriów opisanych w Rozdziale II AKCESORIA 
KAMUFLOWANE DO RADIOTELEFONU KAMUFLOWANEGO w zestawy opisane w punkcie 
„Interfejs/y” i przedstawione na schematach zamieszczonych w niniejszym rozdziale. 
 
 Ukompletowanie nr 1  

- pełne 
 

dotyczy  
250 radiotelefonów 

Ukompletowanie nr 2  
- przewodowe oraz 

Bleuetooth  
dotyczy  

67 radiotelefonów 

Ukompletowanie nr 3  
- bezprzewodowe  

 
dotyczy  

63 radiotelefonów 
Zespolona antena VHF/GPS do 
zastosowań kamuflowanych 

x 
x x 

PTT przewodowy x x  

PTT bezprzewodowy  x  x 

Słuchawki przewodowe douszne 
z mikrofonem 

x 
x  

Induktor z mikrofonem  x  x 
Pętla indukcyjna z mikrofonem: x  x 
Odbiornik indukcyjny x  x 
Pas elastyczny x x  
Szelki z kieszenią x  x 
Interfejs przewodowy  x x  

Interfejs bezprzewodowy x  x 

Nasobny zestaw Bluetooth x x  

  

X – wymagane w ukompletowaniu 

Dla zestawów w ukompletowaniu nr 3 zawierających pętlę i induktor wymagane jest dostarczenie jednego z 
tych elementów w proporcjach: induktor - 80%, pętla - 20%. 

Nasobny zestaw Buetooth działający w zestawie z dostarczonym radiotelefonem kamuflowanym (nie 
wyszczególniono na schematach)



 

Zestaw nr 1 - schemat 

 



 

Zestaw nr 2- schemat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zestaw nr 3- schemat 

 

 

 



 

 

Zestaw nr 4- schemat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zestaw nr 5- schemat 

 

 

 



 

 

Zestaw nr 6 - schemat 

 

 



 

 

Rozdział IV KOMPATYBILNOŚĆ 
 

Z uwagi na fakt, że Policja posiada urządzenia radiokomunikacyjne zgodne ze standardem ETSI DMR oraz 
urządzenia analogowe różnych producentów, dostarczone w ramach Przedmiotu zamówienia radiotelefony 
opisane w Rozdziale I RADIOTELEFON NOSZONY KAMUFLOWANY DMR muszą zapewniać 
kompatybilność wsteczną w następującym zakresie: 
 

Sprzęt systemów 
DMR  

i analogowych z 
którym wymagana 

jest kompatybilność 

Sprzęt DMR 
oferowany przez 

Wykonawcę 

Wymagane funkcjonalności w relacji: „Sprzęt DMR i 
analogowy z którym wymagana jest kompatybilność” – 

„Sprzęt DMR oferowany przez Wykonawcę” 

1 2 3 
Radiotelefony: 
Motorola: DM3601, 
DM4601, DP3601, 
DP4601; 
Hytera:MD785G, 
PD785G 

Radiotelefony 
noszone 
kamuflowane 
DMR 

Komunikacja analogowa w trybie simpleksowym i 
duosimpleksowym, nadanie/odbiór mowy zgodnie ETSI TS 
102361 – simpleks i duosimpleks, nadanie/odbiór mowy z ETSI 
TS102361 wraz z maskowaniem zgodnym z algorytmem ARC4 o 
długości klucza 40 bitów – simpleks i duosimpleks. 

Radiotelefony 
pracujące w trybie 
analogowym z 
modulacją FM 
(11K0F3E) w paśmie 
VHF  

Radiotelefony 
noszone 
kamuflowane 
DMR 

Bezpośrednia komunikacja analogowa w trybie simpleksowym i 
duosimpleksowym między radiotelefonami wymienionymi w 
kolumnie 1 a radiotelefonami oferowanymi, w tym z 
wykorzystaniem tonów CTCSS określonych w Rozdziale V 
WYKAZ TONÓW CTCSS.  

Stacje 
retransmisyjne: 
Motorola DR3000, 
Hytera RD985 

Radiotelefony 
noszone 
kamuflowane 
DMR 

Automatyczny wybór przemiennika przez radiotelefon 
kamuflowany DMR na podstawie siły sygnału RSSI różnych 
przemienników. 

 
Nie jest wymagana kompatybilność radiotelefonów kamuflowanych DMR z dotychczasową 

infrastrukturą DMR i radiotelefonami DMR w zakresie przesyłania danych GPS. W zakresie obecnie 
posiadanego Sprzętu Zamawiający nie dysponuje informacjami w zakresie szczegółowych rozwiązań na 
poziomie wymaganym do projektowania dot. zastosowanych przez producentów Sprzętu: technologii, 
protokołów komunikacyjnych, itp. Zamawiający dysponuje jedynie informacjami na poziomie dostępnym dla 
użytkownika i podstawowymi instrukcjami serwisowymi dla posiadanego Sprzętu. Zamawiający może tą 
dokumentację udostępnić do wglądu. 

W ramach dostarczonego rozwiązania wymagana jest możliwość przesyłania informacji 
lokalizacyjnych GPS do zewnętrznego systemu lokalizacyjnego – dostarczenie systemu lokalizacyjnego nie 
jest wymagane w ramach Umowy. Wykonawca deklaruje że – nazwy aplikacji  
z oferty - współpracują jednocześnie z dostarczonymi radiotelefonami noszonymi w zakresie danych GPS.  



 

 
Rozdział V WYKAZ TONÓW CTCSS 
 

L.p. Częstotliwość [Hz] L.p. Częstotliwość [Hz] 
1. 67,0 22. 136,5 
2. 69,3 23. 141,3 
3. 71,9 24. 146,2 
4. 74,4 25. 151,4 
5. 77,0 26. 156,7 
6. 79,7 27. 162,2 
7. 82,5 28. 167,9 
8. 85,4 29. 173,8 
9. 88,5 30. 179,9 
10. 91,5 31. 186,2 
11. 94,8 32. 192,8 
12. 97,4 33. 203,5 
13. 100,0 34. 210,7 
14. 103,5 35. 218,1 
15. 107,2 36. 225,7 
16. 110,9 37. 233,6 
17. 114,8 38. 241,8 
18. 118,8 39. 250,3 
19. 123,0 40. 206,5 
20. 127,3 41. 229,1 
21. 131,8 42. 254,1 

 



 

Rozdział VI   ZESTAW DO PROGRAMOWANIA I STROJENIA 

 
1. Wymagane jest dostarczenie zestawów (osprzętu i oprogramowania) niezbędnych do realizacji 

czynności związanych z programowaniem i strojeniem radiotelefonów opisanych w Rozdziale I 
RADIOTELEFON NOSZONY KAMUFLOWANY DMR, podlegających bieżącemu uaktualnianiu w 
miarę wprowadzania zmian (w okresie gwarancji). 

2. Możliwość wcześniejszego przygotowania i zapisania w postaci elektronicznej odpowiednich plików 
do programowania radiotelefonów. 

3. Do oprogramowania i Sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę muszą być dołączone niezbędne 
sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD oraz wymagane prawem bezterminowe 
licencje. Jeśli do tej instalacji niezbędne będzie jakiekolwiek dodatkowe oprogramowanie specyficzne 
dla zakupionego Sprzętu (np. sterowniki urządzeń), Wykonawca dostarczy je na nośnikach dla 
każdego zakupionego zestawu, wraz z niezbędnymi licencjami. 

4. Dostarczenie egzemplarza pełnej instrukcji serwisowej do każdego zestawu do programowania  
i strojenia. 

5. Dostarczony zestaw (oprogramowanie i osprzęt) musi być kompatybilny z komputerem przenośnym o 
następujących minimalnych parametrach:  
− procesor typu X86, 64-bitowy, min. 1,5GHz 
− ekran kolorowy TFT, min. rozdzielczość 1024/768 
− dysk twardy 200 GB, 
− pamięć RAM – min 2 GB,  
− napęd CD/DVD 
− USB 2.0  
− klawiatura sprzętowa QWERTY 
− touchpad  
− system operacyjny Windows 7  

 
 

Rozdział VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTRUKTAŻU 
 

1. Instruktaż zostanie przeprowadzony przez Wykonawcę dla pracowników personelu Zamawiającego 
odnośnie zagadnień dot. urządzeń i akcesoriów będących przedmiotem umowy, a w szczególności w 
zakresie: 

a. wiedzy o budowie radiotelefonów i akcesoriów, 
b. parametrów techniczno-funkcjonalnych radiotelefonów i akcesoriów, 
c. programowania (strojenia) radiotelefonów, 
d. obsługi technicznej radiotelefonów i akcesoriów,  
e. serwisowania radiotelefonów i akcesoriów, 
f. sposobu ustawienia optymalnych parametrów radiotelefonów i akcesoriów, zapewniających 

ich prawidłową współpracę 
g. prowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych radiotelefonów i akcesoriów. 

2. Instruktaż będzie realizowany w min. 2 dni robocze po maksymalnie 8 (osiem) godzin dziennie. 
3. Zakresy instruktażu muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego, przy czym 

Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć realizowanych  
w ramach instruktażu, prześle do kierownika Projektu ze strony Zamawiającego harmonogramy 
instruktażu (zawierające zakres, termin i miejsce instruktażu). Osobą upoważnioną do zatwierdzenia 
zakresu i harmonogramu instruktażu będzie Naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i 
Informatyki Komendy Głównej Policji. 

4. Zajęcia praktyczne w zakresie programowania, strojenia i obsługi technicznej realizowane będą na 
stanowiskach wyposażonych w sprzęt wymagany do prawidłowej realizacji ww. czynności (max. 2 
osoby/stanowisko). 

5. Za przygotowanie stanowisk do przeprowadzenia instruktażu odpowiada Wykonawca. 
6. Każda osoba biorąca udział w instruktażu, o którym mowa w pkt. 1, otrzyma komplet dokumentacji 

szkoleniowej w języku polskim oraz imienny certyfikat poświadczony przez producenta dostarczonych 
radiotelefonów potwierdzający odbycie instruktażu techniczno-serwisowego, o którym mowa w pkt. 1 
oraz upoważniający do prowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych.  

7. Wykonawca zapewni: zakwaterowanie, wyżywienie dla uczestników instruktażu, poczynając od godzin 
popołudniowych dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia instruktażu. Zalecaną lokalizacją 
przeprowadzenia instruktażu jest Warszawa – nieobligatoryjnie. 



 

8. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z instruktażem. 
9. Koszty przeprowadzenia instruktażu będą wliczone w dostawę Sprzętu. 
10. Zaleca się przeprowadzenie instruktażu w dwóch turach, po 20 pracowników personelu Zamawiającego. 
11. Instruktaż zostanie przeprowadzony w języku polskim. 

 
 
  

 



 

 
Załącznik nr 2 do SIWZ 

nr sprawy 107/BŁiI/15/MT 
 
 
 
 
 

.............................................. 
pieczęć wykonawcy 

 
FORMULARZ OFERTOWY   

 
 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zakup wraz z dostawą radiotelefonów kamuflowanych oraz akcesoriów 
kamuflowanych, sprawa nr 107/BŁiI/15/MT  
 
 
 
1. Pełna nazwa  wykonawcy, 

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

2. Adres, nr telefonu, nr faksu .......................................................................................................... 

3. Imiona, nazwiska osoby / osób upoważnionych do kontaktu ze strony Wykonawcy 

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

 

4. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 
Załącznik nr 1 do SIWZ za: 
 
Cena oferty brutto ……………………………zł 

słownie :.................................................................................................. 
 
 
Udzielamy termin gwarancji na: 

− radiotelefony w ukompletowaniu i z akcesoriami (poza akumulatorami) - ………………. miesiące  
(min. 24 miesiące), 

− akcesoria kamuflowane – ……………….miesiące (min. 24 miesiące),  
− zestawy do programowania i strojenia - ………………miesiące (min. 24 miesiące), 
− akumulatory do radiotelefonów - ………………miesiące (min. 12 miesięcy), 

 
 

Elementy/właściwości akcesoriów kamuflowanych posiada/nie posiada 

Wersja PTT dwustronna, kolor cielisty (dotyczy PTT przewodowego),   
(C) 

 

Kontrola wzmocnienia audio (dotyczy odbiornik indukcyjnego 
dousznego), (D)  

Możliwość sygnalizowania zmiany kanału komunikatami słownymi 
(dotyczy radiotelefonu kamuflowanego), (E)  

Zastosowanie złącza Lemo do podłączenia induktora (pętli indukcyjnej), 
PTT przewodowego (dotyczy Interfejs/y).  (F)  

 
 
5.Akceptujemy warunki płatności opisane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 
 
6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na 

potwierdzenie spełniania tych warunków do oferty załączamy dokumenty wymagane  w SIWZ. 



 

 
7. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 
b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, 
d) akceptujemy zawarty w Załączniku nr 6 projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego  
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
f) ofertę składamy na ............. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach. 

 
 
8. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy 

(om)*:.................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................ 
 
 
9. Oświadczamy, że: 

polegamy na wiedzy i doświadczeniu, następujących podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia* 
……………………………………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

10. Oświadczamy, że: 
polegamy na wiedzy i doświadczeniu, następujących podmiotów, które nie będą brały udział w realizacji 
części zamówienia* 
 …………………………..……………………………………………………...................................... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
............................., dnia ...................r.                  ........................................................................................... 
  Miejscowość                          Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy  

                        (Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 



 

 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 107/BŁiI/15/MT 
 

 

 

 

 

 

.............................................. 
pieczęć wykonawcy 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
w postępowaniu nr 107/BŁiI/15/MT 

 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 

 
zakup wraz z dostawą radiotelefonów kamuflowanych oraz akcesoriów kamuflowanych 

 

oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

 
 

 

 
 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
Nr sprawy 107/BŁiI/15/MT 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Informacja 
 

o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup wraz z dostawą radiotelefonów 

kamuflowanych oraz akcesoriów kamuflowanych (sprawa nr 107/BŁiI/15/MT), na podstawie art. 26 ust. 

2d ustawy Pzp informuję, że nie należę do grupy kapitałowej / należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 2 pkt. 5, w skład której wchodzą niżej wymienione podmioty: * 

 
 

Lp. Dane podmiotu 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 



 

 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

Nr sprawy 107/BŁiI/15/MT 

 
 

 
 

 

 

 

                        (pieczęć Wykonawcy) 

 

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW 

 

 

„zakup wraz z dostawą radiotelefonów kamuflowanych oraz akcesoriów kamuflowanych”,  

numer postępowania 107/BŁiI/15/MT 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Przedmiot zamówienia  
(ze wskazaniem ilości) 

Data 
wykonania  

od- do 
(dzień, 

miesiąc, rok) 

Wartość 
zamówienia 

Odbiorca 
zamówienia 

Strona oferty, 
gdzie 

załączono 
dokument 

potwierdzający 
należyte 

wykonanie 
zamówienia 

1 

…………………………………….. 

…………………………………… 

w ilości ………………………….. 

    

 
 

 
 

 



 

 
Załącznik nr 6 do SIWZ 

Nr sprawy 107/BŁiI/15/MT 
 

PROJEKT UMOWY 
 

Egz. nr - ____ 

 

U M O W A   nr  ………………. 

zawarta w Warszawie w dniu ……………2015  r. 
pomiędzy:  
Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie(___-___) przy ul. Puławskiej 
148/150, zwanym w treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

……………….. – …………………………… 
……………….. – …………………………… 
oraz przy kontrasygnacie: 
……………….. – …………………………… 
……………….. – …………………………… 

 
a firmą……………………….. z siedzibą w ………………przy ul. ………….wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego w ………………….., ………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod 
numerem  ……………………………, o kapitale zakładowym w wysokości ___ zł (słownie: ______ złotych), 
NIP _____________, REGON _______________ zwaną w treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną 
przez: 

……………….. – …………………………… 

zwanymi dalej również łącznie „Stronami”. 

Umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy …………), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 
1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą radiotelefonów kamuflowanych oraz akcesoriów 

kamuflowanych. 
2. Szczegółowy opis Przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 1. 
3. Na Przedmiot umowy określony w ust. 1 składają się następujące czynności: 

1) sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego Przedmiotu umowy 
określonego w Załączniku nr 1, 

2) udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w Umowie i 
Załączniku nr 3, 

3) udzielenie licencji, na oprogramowanie standardowe oraz przekazanie Zamawiającemu przez 
Wykonawcę dokumentów licencyjnych 

4) dostarczenie instrukcji obsługi (w języku polskim lub angielskim) standardowo dołączanej przez 
producentów Sprzętu oraz kart gwarancyjnych. 

5) Przeprowadzenie instruktarzu określonego w Załączniku nr 1. 
4. Specyfikację ilościowo-cenową Przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 4. 
5. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność Przedmiotu 

umowy i wydać mu go na zasadach określonych w Umowie a Zamawiający zobowiązuje się odebrać i 
zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 Umowy. 

6. Ilekroć w dalszych postanowieniach Umowy mowa jest o Sprzęcie, radiotelefonie, akcesoriach, zestawie 
do strojenia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć Przedmiot umowy określony w ust. 1. 

7. Postanowienia Umowy obowiązują z dniem jej zawarcia. 
 



 

 
 

§ 2 
Organizacja Projektu 

1.  W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, Zamawiający na Kierownika Projektu 
ze strony Zamawiającego wyznacza nw. przedstawiciela:  

 …………………………………………………………… 
2.  W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, Wykonawca na Kierownika Projektu 

wyznacza nw. przedstawiciela:  
 …………………………………………………………… 

3.  Kierownicy Projektu, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio ze strony Zamawiającego  
i Wykonawcy, odpowiadają za nadzór nad wykonaniem Przedmiotu umowy zgodnie  
z wymaganiami, w założonym terminie, w ramach określonego budżetu, przy wykorzystaniu dostępnych 
zasobów i środków. 

4.  Kierownicy Projektu upoważnieni są do podejmowania decyzji i akceptacji zmian dotyczących realizacji 
Przedmiotu umowy, za wyjątkiem decyzji wymagających formy aneksu. 

5.  Obie Strony mogą zmienić swoich Kierowników Projektu informując drugą Stronę, z co najmniej 2-
dniowym wyprzedzeniem. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.  

6.  Za dzień roboczy uważa się każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16:15 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 

 
§ 3 

Wykonanie Umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności uwzględniając 

zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami wiedzy i stosowanymi normami 
technicznymi. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż wydanie Przedmiotu umowy następuje w dniu dostarczenia przez 
Wykonawcę Przedmiotu umowy w miejsce i na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza oraz gwarantuje, iż: 
1) Urządzenia i Oprogramowanie będą zgodne z Umową i będą realizowały wszystkie funkcjonalności 

opisane w Załączniku nr 1 do Umowy; 
2) posiada uprawnienia do dysponowania Oprogramowaniem zgodnie z Umową i jej celem; 
3) Oprogramowanie będzie wolne od mechanizmów blokujących ich funkcje i wolne od wirusów, koni 

trojańskich, robaków i innych szkodliwych programów; 
4) rozwiązania przyjęte dla Urządzeń i Oprogramowania zapewnią kompatybilność z innymi dostępnymi 

na rynku rozwiązaniami technicznymi i umożliwią świadczenie serwisu gwarancyjnego przez inne 
podmioty. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad 
fizycznych i prawnych, wyprodukowany w 2015 r. Wykonawca gwarantuje, iż wobec Przedmiotu umowy 
nie toczy się żadne postępowanie, nie jest on obciążony zastawem, zastawem rejestrowanym ani 
zastawem skarbowym ani żadnymi innymi ograniczonymi prawem zastawami. 

5. Dostarczony Przedmiot umowy pakowany będzie w bezzwrotne opakowania producenta oraz będzie  
posiadać certyfikat „znak CE” – Conformite Europeenne 

6. Wykonawca gwarantuje, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest Sprzęt lub 
Oprogramowanie oraz, że nie są one obciążone zastawem, zastawem rejestrowym ani zastawem 
skarbowym ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.  

 
§ 4 

Termin i warunki dostawy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy w dwóch etapach: 

1) Etap I – dostawa 5 kompletów radiotelefonów kamuflowanych DMR oraz 2 zestawów do 
programowania i strojenia w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. Za termin 
realizacji Etapu I przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron protokołu 
odbioru ilościowego 1 etapu, którego wzór stanowi Załącznik nr 7. 

 
2) Etap II dostawa 375 kompletów radiotelefonów kamuflowanych DMR oraz 32 zestawów do 

programowania i strojenia, przeprowadzenie instruktażu w terminie do 90 dni kalendarzowych od 
daty zawarcia Umowy.  

2. Za termin realizacji Umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron 
protokołu odbioru Przedmiotu umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 8. 



 

3. Przedmiot umowy podlegać będzie odbiorom. Szczegółowe zasady odbioru zawiera Załącznik nr 2 do 
Umowy. 

4. Wszystkie czynności związane z odbiorami muszą zakończyć się w terminach wskazanych w ust.1 
5. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania o 

wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość Umowy. 
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia Sprzętu do czasu jego odbioru 

przez Zamawiającego na zasadach określonych w Załączniku nr 2. 
 

§ 5 
Płatności 

1. Wartość Przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają na kwotę netto ……… zł (słownie 
złotych: ………., …/100), co wraz z podatkiem VAT stanowi ………….. zł brutto (słownie złotych: 
…………., …/100). Wartość Przedmiotu umowy brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
Umowy, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, 
dokumentacji, kosztów opakowania, oraz ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowanych z 
uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do określonej Umową lokalizacji. 
Wartość etapu nr 1 wynosi netto ……… zł (słownie złotych: ………., …/100), co wraz z podatkiem VAT 
stanowi ………….. zł brutto (słownie złotych: …………., …/100) 

 
Zamawiający opłaci należność za wykonanie Przedmiotu umowy na podstawie wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT. 

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: 
Komendę Główną Policji 

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 
NIP 521-31-72-762, REGON 012137497 

3. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru: 
1) Ilościowego dla Etapu nr 1, którego wzór określa Załącznik nr 7, 
2) Przedmiotu umowy, którego wzór określa Załącznik nr 8.  

4. Płatność za realizację Przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek 
Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury VAT do siedziby Biura Łączności i Informatyki KGP, ul. Wiśniowa 58,  
02-520 Warszawa.  

5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.  
7. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w 

złotych polskich. 
8. Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

w formie ………… w wysokości 10% wartości brutto Umowy tj. kwotę …….. zł (słownie złotych: 
………., …/100).  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w następującym terminie: 

- 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. kwotę ……….. zł (słownie złotych: 
……………, …/100) gwarantującą zgodne z Umową wykonanie Przedmiotu umowy, w terminie 30 
dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną, 

- 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. kwotę ………. zł (słownie złotych: ……………., 
…/100), nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

10. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w gwarancjach bankowych lub 
ubezpieczeniowych, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa, 
płatna na każde pierwsze żądanie Zamawiającego. 

12. Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu realizacji  Umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia, 
zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych lub poręczeniach 
wygasałoby przed upływem przedłużonego terminu realizacji Umowy, Wykonawca na 7 dni roboczych 
przed wygaśnięciem tego zabezpieczenia przedstawi Zamawiającemu stosowny aneks do 
gwarancji/poręczenia lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaci odpowiednie zabezpieczenie w formie 
pieniądza. Jeżeli Wykonawca nie wypełni tego obowiązku Zamawiający może zażądać od 
gwaranta/poręczyciela wpłaty z gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet 
zabezpieczenia. 

13. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie przez Zamawiającego z 
zabezpieczenia wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 



 

Umowy. 
 

§ 6 
Gwarancja  

1. Szczegółowe warunki gwarancyjne i serwisowe zawiera Załącznik nr 3. 
2. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru 

Przedmiotu umowy. 
3. Strony ustalają okres rękojmi równy okresowi gwarancji. 

 
§ 7 

Kary 

1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną 
przez osoby, którymi Wykonawca  posłużył się przy wykonaniu Umowy, chyba, że szkoda została 
spowodowana działaniem „siły wyższej”, wyłączną winą Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) 10% wartości brutto Przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od Umowy, z powodu 

okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy, 
2) 10% wartości brutto Przedmiotu umowy w razie odstąpienia w całości lub części przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność 
spoczywa na Wykonawcy 

3) 0,5 % wartości brutto Przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  
w wykonaniu Przedmiotu umowy, 

4) 0,01% wartości brutto Przedmiotu umowy z tytułu przekroczenia wymaganego czasu naprawy 
gwarancyjnej, o której mowa w Załączniku nr 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2 ppkt 2) oraz 3) nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku wykonania Umowy. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 
podstawie Umowy. Doręczenie Wykonawcy wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej, w 
której określono kwotę naliczonych kar umownych, podstawę ich naliczenia oraz wprowadzono 
oświadczenie o ich potrąceniu z wynagrodzenia, które zastępuje wezwanie do zapłaty oraz oświadczenie 
Zamawiającego o potrąceniu kar umownych, 

5. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 2 Stronom przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość 
zastrzeżonych kar umownych.  

6. Kary umowne podlegają łączeniu. 
7. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań 

w ramach Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem Siły Wyższej. 
8. W rozumieniu Umowy „Siła Wyższa” oznacza okoliczności pozostające poza kontrolą Strony  

i uniemożliwiające lub znacznie utrudniające wykonanie przez tę Stronę jej zobowiązań, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy ani im zapobiec przy dołożeniu należytej 
staranności. 

9. Za „Siłę Wyższą” nie uznaje się niedotrzymanie zobowiązań przez kontrahenta – dostawcę Wykonawcy. 
10. W przypadku zaistnienia okoliczności Siły Wyższej, Strona, która powołuje się na te okoliczności, 

niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. 
11. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 2 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
12. W razie zaistnienia Siły Wyższej wpływającej na termin realizacji Umowy, Strony zobowiązują się w 

terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9 ustalić 
nowy termin wykonania Umowy lub ewentualnie podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy. 

§ 8 
Licencje na oprogramowanie standardowe 

1.  Z chwilą podpisania Protokołu odbioru ilościowego Skarb Państwa - Zamawiający, w ramach 
wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 uzyska prawo do korzystania z Oprogramowania oraz jego 
aktualizacji, na podstawie bezterminowej licencji udzielonej przez producenta Oprogramowania, której 
warunki tenże producent dołączył do Oprogramowania.  

2.  Wykonawca uzyskał zgodę producenta na korzystanie z Oprogramowania oraz jego aktualizacji,  
w tym na przekazywanie dokumentów zawierających warunki licencji.  

3.  Z chwilą przekazania licencji na korzystanie z Oprogramowania, własność nośników, na których 
utrwalono Oprogramowanie przechodzi na Zamawiającego.  



 

4.  W okresie od dnia dostarczenia do Zamawiającego Oprogramowania w sposób określony  
w Umowie do dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego Wykonawca zapewni Zamawiającemu 
korzystanie z Oprogramowania na warunkach licencji, bez pobierania z tego tytułu dodatkowego 
wynagrodzenia.  

5. Oprogramowanie i jego aktualizacje, oraz korzystanie z niego przez Zamawiającego, nie będą naruszać 
praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani praw do baz danych.  

6. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych 
wobec Zamawiającego w związku z Oprogramowaniem i jego aktualizacjami, w tym zarzucających 
naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu 
zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od 
chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko 
Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do 
postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją 
uboczną po stronie Zamawiającego.  

7. Ponadto, jeśli używane Oprogramowanie i jego aktualizacje stanie się przedmiotem jakiegokolwiek 
powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono 
powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:  
1)  uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania Oprogramowania i jego aktualizacji lub  
2)  zmodyfikować Oprogramowanie i jego aktualizacje tak, żeby było zgodne z Umową, ale wolne od 

jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.  
8. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:  

1)  możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu 
cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw, ani  

2)  dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie, a w szczególności jej § 7.  
§ 8 

Zmiany Umowy 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w sytuacji gdy: 
1) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 

technologicznych lub technicznych, w zakresie modelu/typu Sprzętu w przypadku zakończenia 
produkcji i braku dostępności na rynku, pod warunkiem, że urządzenie będzie posiadało parametry nie 
gorsze od oferowanego modelu i nie spowoduje to podwyższenia ceny Umowy, 

2) po zawarciu Umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta, 
3) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla 

Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu. 

 
§ 9 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy: 

a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

b) opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu określonego w § 4 ust.1 pkt 1) lub 2) przekroczy 5 
dni roboczych. Zamawiający  w takim przypadku może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia 
Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie Przedmiotu umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od 
Umowy zostanie złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia informacji 
skutkujących uprawnieniem do odstąpienia od Umowy. 

c) wykonawca dostarczył Przedmiot umowy nie spełniający wymogów określonych w Załączniku nr 1. 
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od 
dnia zaistnienia powyższych okoliczności. 

 z winy wykonawcy nie został odebrany Etap I umowy i nie dojdzie do podpisania bez zastrzeżeń przez 
przedstawicieli Stron protokołu odbioru ilościowego 1 etapu,  

2. Odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia 
woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie lub 
wypowiedzenie wywołuje skutki z chwilą doręczenia, z tym, że dla zachowania terminu na odstąpienie 
wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przesyłką rejestrowaną na adres Strony przeciwnej 
wskazany w komparycji umowy albo na aktualny adres KRS. 

3. Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kar umownych powstałych w czasie 



 

obowiązywania umowy (w tym roszczenia o zapłatę kary umownej z powodu odstąpienia od umowy). 
4. Jeśli odstąpienie od Umowy nastąpi po zrealizowaniu Etapu 1 Wykonawca na własny koszt zobowiązany 

jest do niezwłocznego odbioru od Zamawiającego dostarczonego Sprzętu. 

§ 10 

Inne postanowienia 
1. Przy prowadzeniu korespondencji przez Strony w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy 

obowiązywać będzie forma pisemna. 
2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy dokonane zostaną za zgodą Stron w formie aneksu z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W razie pilnej potrzeby zawiadomienia mogą być przesyłane faksem z pisemnym potwierdzeniem ich 

otrzymania. 
4. Wszelkie należności Wykonawcy wynikające z Umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji 

wierzytelności (w tym również odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez pisemnej 
zgody Zamawiającego.  

5. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. W przypadku zaistnienia sporu, związanego z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się  
w terminie 14 dni od daty jego zaistnienia, rozstrzygnąć spór w sposób polubowny. W razie braku 
polubownego załatwienia sporu, sprawa może zostać skierowana do Sądu powszechnego właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 

7. Ustala się następujące adresy, numery faksów, telefonów oraz adresy poczty elektronicznej. 

Adres Wykonawcy dla potrzeb korespondencji i składania zawiadomień: 
……………………………………… 
……………………………………… 
Adres Zamawiającego dla potrzeb składania zawiadomień: 

Biuro Łączności i Informatyki KGP 
02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 58 
faks: /22/ 60-158-73,  

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

9. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu umowy ; 
Załącznik nr 2 - Zasady odbioru Przedmiotu umowy; 
Załącznik nr 3 - Wymagania gwarancyjne i serwisowe; 
Załącznik nr 4 - Specyfikacja ilościowo-cenowa; 
Załącznik nr 5 - Protokół odbioru jakościowego - wzór; 
Załącznik nr 6 - Protokół odbioru instruktażu - wzór; 
Załącznik nr 7 - Protokół odbioru ilościowego - wzór; 
Załącznik nr 8 - Protokół odbioru Przedmiotu umowy - wzór; 
Załącznik nr 9 - Formularz zgłoszenia serwisowego; 

 

 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 
 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 1 

do Umowy  nr …… 
 

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 
(opis Przedmiotu umowy zostanie sporządzony na podstawie OPZ) 

 



 

 
Załącznik nr 2 

do Umowy nr ……/ 
 

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 
 

 
 

Odbiory jakościowe oraz ilościowe Sprzętu zostaną przeprowadzone w dwóch etapach. 

• Etap 1 dotyczy  5 kompletów radiotelefonów kamuflowanych DMR oraz 2 zestawów do programowania i 
strojenia. 

• Etap 2 dotyczy  375 kompletów radiotelefonów kamuflowanych DMR oraz 32 zestawów do 
programowania i strojenia. 

 
Protokoły odbioru zostaną sporządzone w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach,  
z których 1 (jeden) egzemplarz otrzyma Wykonawca a 3(trzy) egzemplarze otrzyma Zamawiający. 

 
 
I. Odbiór jakościowy: 
1. Odbiór jakościowy przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną do odbioru Przedmiotu umowy, w 

obecności przedstawicieli Wykonawcy. 
2. O przygotowaniu Sprzętu (osobno dla każdego etapu )  do odbioru jakościowego Wykonawca powiadomi 

Wydział Zarządzania Projektami BŁiI KGP faksem na numer 22 60-158-73, z co najmniej 3-dniowym 
(dni robocze) wyprzedzeniem, podając: 

− numer Umowy, 
− planowaną datę dostarczenia produktów do odbioru jakościowego. 

3. Odbiór jakościowy zostanie przeprowadzony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie 
miasta st. Warszawy, w ciągu do 5 dni roboczych od daty dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu 
przeznaczonego do odbioru. Do przeprowadzenia odbioru jakościowego Wykonawca zobowiązany jest do 
przygotowania stanowiska kontrolno-pomiarowego, dającego możliwość weryfikacji parametrów Sprzętu 
określonych w Umowie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania własnego sprzętu 
pomiarowego, jak również wytypowania i udziału w odbiorze jakościowym 
przedstawiciela/przedstawicieli podmiotu zewnętrznego w charakterze eksperta/ów, w zakresie badania 
dostarczonego Sprzętu i akcesoriów pod względem zgodności z wymaganiami. Ekspert/ci będą mieli 
prawo do przeprowadzenia pomiarów również przy pomocy własnego sprzętu pomiarowego. 

4. Celem czynności kontrolnych prowadzonych w ramach odbioru jakościowego będzie sprawdzenie jakości 
produktu z parametrami i funkcjonalnościami określonymi w Umowie. 

5. Odbiorowi jakościowemu podlegać będzie (osobno dla każdego etapu) po 5 kompletów radiotelefonów 
kamuflowanych DMR w ukompletowaniu nr 1 z Rozdz. III i po 2 zestawy do programowania i strojenia. 
Dla etapu 2 Zamawiający wymaga dostarczenia 375 kompletów radiotelefonów kamuflowanych DMR 
oraz 30 zestawów do programowania i strojenia, z których losowo wybierze na potrzeby odbioru Sprzęt. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji/udowodnienia funkcjonalności/parametrów wynikających z 
Umowy wskazanych przez Zamawiającego a wynikających z Umowy. 

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań określonych w Umowie komisja ma prawo do 
przerwania odbioru jakościowego. W takim przypadku procedura odbioru jakościowego rozpoczyna się 
od początku.  

8. Wynik odbioru jakościowego zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru jakościowego. 
 



 

 
II. Odbiór ilościowy: 

 
1. Pozytywny wynik odbioru jakościowego (odpowiednio dla każdego etapu) warunkuje przystąpienie Stron 

do odbioru ilościowego Sprzętu. 
2. O przygotowaniu Sprzętu do odbioru ilościowego Wykonawca powiadomi Sekcję Magazynów Biura 

Logistyki Policji KGP faksem na numer 2260-138-86, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, podając: 
− numer Umowy,  
− planowaną datę dostarczenia produktu do odbioru ilościowego, 
− numery seryjne Przedmiotu umowy ( jeżeli występują na radiotelefonach). 

3. W celu przeprowadzenia odbioru ilościowego Wykonawca dostarczy w ramach umowy Sprzęt do Sekcji 
Magazynów Zamawiającego w godz. 9:00-15:00, na adres: 

Sekcja Magazynów Biura Logistyki Policji KGP 
02-699 Warszawa, ul. Taborowa 33 C 
tel. 22 60-138-74, fax. 2260-138-86 

4. Przed przystąpieniem do odbioru ilościowego Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania  
i dostarczenia Zamawiającemu wykazu zawierającego nazwę produktu, ilość, cenę jednostkową netto 
produktu, wartość podatku VAT wraz ze stawką podatkową, cenę jednostkową brutto Sprzętu, wartość 
łączną Przedmiotu umowy.  

5. Odbiór ilościowy przeprowadzony zostanie przez upoważnionych przedstawicieli Sekcji Magazynów 
BLP KGP ze strony Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy. 

6. Celem czynności kontrolnych prowadzonych w ramach odbioru ilościowego jest sprawdzenie 
kompletności dostarczonego Sprzętu i potwierdzenie zgodności z ilością określoną w Umowie. 

7. Dostarczony Sprzęt zostanie odebrany ilościowo w ciągu:  
Etap 1 – do 2 dni roboczych od daty dostawy do Sekcji Magazynów Zamawiającego, 
Etap 2 – do 5 dni roboczych od daty dostawy do Sekcji Magazynów Zamawiającego. 

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

9. Wykonawca będzie odpowiedzialny za rozpakowanie dostarczonego Przedmiotu umowy. 
10.  Wynik odbioru ilościowego zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru ilościowego, którego 

wzór określa załącznik nr 7. 
 
III. Odbiór Instruktażu: 
1. Pozytywny wynik odbioru jakościowego etapu 1 warunkuje przystąpienie Stron do odbioru instruktażu. 
2. Instruktaż zostanie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1. 
3. Przeprowadzenie instruktażu zostanie potwierdzone podpisaniem przez Komisję Zamawiającego oraz 

przedstawiciela Wykonawcy Protokołu odbioru instruktażu, którego wzór określa Załącznik nr 6. 
 
IV. Odbiór Przedmiotu umowy: 
1. Na podstawie podpisanych bez uwag protokołów: odbioru jakościowych, ilościowych, instruktażu, 

zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag protokół odbioru 
Przedmiotu umowy, którego wzór określa Załącznik nr 8. 

2. Przed podpisaniem protokołu odbioru Przedmiotu umowy, Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o 
treści „Wykonawca gwarantuje, że wykonane prace są zgodne z Umową, Przedmiot umowy spełnia 
wszystkie wymagania funkcjonalno techniczne i jest wolny od wad fizycznych i prawnych”. 

3. Wszystkie czynności związane z odbiorami muszą się zakończyć w terminie 90 dni od daty podpisania 
Umowy. 

 
 



 

Załącznik nr 3 
do Umowy nr …………. 

 
WYMAGANIA GWARANCYJNE I SERWISOWE 

 
1. Dostarczony Przedmiot umowy jest objęty gwarancją na okres: 

− radiotelefony w ukompletowaniu i z akcesoriami (poza akumulatorami) - 24 miesiące, 
− akcesoria kamuflowane – 24 miesiące,  
− zestawy do programowania i strojenia - 24 miesiące, 
− akumulatory do radiotelefonów - 12 miesięcy, 

2. Okres gwarancji na Sprzęt i akumulatory rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru 
Przedmiotu umowy. 

3. Dostarczony Sprzęt i akumulatory muszą być nowe, wolne od wad i zgodne z poziomem technologii 
istniejącym w momencie podpisania Umowy. 

4. Gwarancja obejmuje: wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych przez 
producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych, naprawę wykrytych uszkodzeń,  
w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe, usuwanie wykrytych usterek i błędów 
funkcjonalnych w działaniu dostarczonych produktów. 

5. Do dostarczonego Sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające (numery seryjne- jeśli 
występują)  , termin i warunki ważności gwarancji (zgodnie z Umową), adresy i numery telefonów 
punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania informacji o awarii Sprzętu i akumulatorów będących 
Przedmiotem umowy w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00 pod nr tel. … faksu … w j. polskim, z 
wyłączeniem numerów o podwyższonej płatności. 

7. Wykonawca w ramach Umowy, odbierze uszkodzony Sprzęt i akumulatory od użytkownika 
końcowego do naprawy. Po naprawie w ramach Umowy dostarczy sprzęt wolny od wad do 
użytkownika (dot. również akumulatorów). Zamawiający dopuszcza odbiór oraz dostarczenie sprzętu 
i akumulatorów za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Wykonawcy. 

8. Wykonanie naprawy musi nastąpić w ciągu 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy drogą 
faksową do siedziby serwisu do momentu zwrotu Sprzętu po naprawie do wskazanej siedziby 
użytkownika na terenie Polski. 

9. W przypadku nienaprawienia Urządzenia w terminach i na zasadach wskazanych powyżej, 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcia wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania i bez utraty gwarancji, zachowując jednocześnie 
prawo do naliczenia kary umownej, na zasadach określonych w Umowie 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
11. Gwarancja na naprawiony Sprzęt zostanie przedłużona o czas naprawy. 
12. Dwukrotne uszkodzenie tego samego sprzętu w okresie gwarancji obliguje Wykonawcę do jego 

wymiany na nowy, wolny od wad, spełniający te same parametry i zgodne funkcjonalnie 
z naprawianym sprzętem, w terminie 14 dni od chwili ostatniego zgłoszenia o uszkodzeniu.  

13. Okres gwarancji na wymieniony sprzęt nie może być krótszy, niż na sprzęt dostarczony  
w ramach Umowy. 

14. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania bezpłatnie nowych 
wersji oprogramowania udostępnianego przez producenta radiotelefonów: firmware radiotelefonów, 
oprogramowanie w ramach zestawów do programowania i strojenia. Wykonawca zapewnia również 
bezpłatną aktualizację dokumentacji w tym zakresie, wraz z określeniem zmian w funkcjonowaniu 
dostarczonych produktów wynikających z zastosowania uaktualnionego oprogramowania. 

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

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnego powielania i rozpowszechniania na własne 
potrzeby każdej dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji. 

17. Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług serwisu gwarancyjnego na Przedmiot umowy oraz 
korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji zawarte jest  
w wynagrodzeniu za wykonanie Umowy. 

 



 

Załącznik nr 4  
do Umowy nr ………….. 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO - CENOWA 
 

L.p. Opis / Nazwa Ilość 
sztuk 

Cena 
jedn. 

netto zł. 

VAT 
% 

Cena 
jedn. 

brutto 
zł. 

Wartość 
netto zł. 

Wartość 
brutto 

zł. 

1.       
2.        

Razem:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 5  
do Umowy nr ………… 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWEGO   Etap nr ___  – wzór 

 
 
Miejsce dokonania odbioru: ……………………………………… 
Data dokonania odbioru: ……………………………………… 
 
Ze strony Wykonawcy:  ……………………………………… 
      (nazwa i adres) 

   ……………………………………… 
(osoba upoważniona do udziału w odbiorze)  
 
 

Ze strony Zamawiającego: ……………………………………… 
      (nazwa i adres) 

 
W ramach odbioru jakościowego, przeprowadzonego do Umowy nr ………….   
z dnia………  2015 r. na __________________, Komisja powołana na mocy Decyzji 
_________________z dnia ___________2015 r. przeprowadziła czynności kontrolne na podstawie 
zatwierdzonej przez Strony Umowy i potwierdza zgodność jakości dostarczonego produktu  
z parametrami/funkcjonalnością zawartymi w opisie Przedmiotu umowy. 

Wynik odbioru jakościowego: 
f) Pozytywny* 
g) Negatywny* 
 
Uwagi:...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 
Podpisy Komisji do odbioru Przedmiotu zamówienia:  
 
Przewodniczący: 
............................................................. 

Członkowie: 

1. .............................................................   1…………………………………… 

2. ............................................................   (przedstawiciel Wykonawcy) 

3..............................................................     
       
(Ze strony  Zamawiającego) 
 
*niewłaściwe skreślić     
 



 

Załącznik nr 6  
do Umowy nr …….. 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU INSTRUKTAŻU - wzór 

 
do Umowy nr ………… z dnia.............r. 

na „………………………………………..” 
 

 
Miejsce dokonania odbioru: .............................................. 
 
Data dokonania odbioru: .............................................. 
 
Ze strony Wykonawcy: 
....................................................................................................... 
 (nazwa i adres) 
....................................................................................................... 
 (osoba upoważniona do udziału w odbiorze) 

Ze strony Zamawiającego: 
....................................................................................................... 
(nazwa i adres) 
 
− Termin instruktażu :     ………………………………… 
− Liczba uczestników instruktażu: ………………………………… 
− Prowadzący szkolenie  ………………………………… 
− Przedmiot i zakres szkolenia: …………………………………. 

………………………………………………………………………. 
 
Na podstawie czynności odbiorczych, przeprowadzonych w ramach Umowy Komisja do odbioru Przedmiotu 
zamówienia, powołana na mocy............................z dnia ………….. r. potwierdza zgodność 
przeprowadzonego instruktażu z warunkami Umowy.  
 
Załączniki: 
− Lista osób uczestniczących w instruktażu wraz z podpisami uczestników. 
 
Uwagi:...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
....... 
Podpisy Komisji do odbioru Przedmiotu zamówienia:  
 
Przewodniczący: 
............................................................. 

Członkowie: 

1. .............................................................  1………………………………………… 

2. ............................................................  ………………………………………… 

3..............................................................  3............................................................. 
    (Przedstawiciele ze strony  Zamawiającego)   ( Przedstawiciel Wykonawcy) 
 
 
 

*niewłaściwe skreślić   

 
 



 

 
Załącznik nr 7  

do Umowy nr ………….. 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOSCIOWEGO   Etap nr ___  – wzór 
 

do Umowy nr ............................. z dnia.............r. 
na................................/nazwa projektu/.......................... 

 
 
 

Miejsce dokonania odbioru:    ................................................................. 
Data dokonania odbioru:    ................................................................. 
 
Ze strony Wykonawcy:  ................................................................. 

 (nazwa i adres) 
....................................................................................................... 

     (osoba upoważniona do udziału w odbiorze) 

Ze strony Zamawiającego: 
....................................................................................................... 
(nazwa i adres ) 
Przedmiotem odbioru ilościowego przeprowadzonego w ramach przedmiotowej Umowy jest:  

Lp. Nazwa Przedmiotu 
Jednost

ka 
miary 

Ilość Nr 
seryjny 

Wartość 
jednostkowa 

[netto] 

 
Wartość 
łączna 

[brutto] 

Dokumentacja 
techniczna/ 
instrukcja 

obsługi/świadectwo 
jakości 

Uwagi 

         
         
    Razem:     

 
Przedstawiciel Sekcji Magazynów Wydziału Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej BLP KGP 
przeprowadził czynności kontrolne i potwierdza/nie potwierdza* kompletność dostarczonego produktu. 
 
Uwagi:...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
Podpisy:  

1. .............................................................  1………………………………………… 

2. ............................................................  

3..............................................................  

 (w imieniu Zamawiającego)              (w imieniu Wykonawcy) 

 

 
*niewłaściwe skreślić   
 

 



 

 
Załącznik nr 8 

do Umowy nr………..... 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY – wzór 
 

do Umowy nr ............................. z dnia.............r. 
na................................/nazwa projektu/.......................... 

 
Miejsce dokonania odbioru: .......................................................... 

 
Data dokonania odbioru: .......................................................... 

Ze strony Wykonawcy: 
....................................................................................................... 
 (nazwa i adres) 
....................................................................................................... 
 (osoba upoważniona do udziału w odbiorze) 

Ze strony Zamawiającego: 
....................................................................................................... 
(nazwa i adres) 
 
Komisja do obioru Przedmiotu zamówienia w składzie: 
1..............................................................  4. ............................................................. 

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

3. .............................................................   
 
na podstawie podpisanych bez uwag Protokołów odbioru jakościowego, instruktażu, ilościowego, 
potwierdza */ nie potwierdza * wykonanie zamówienia zgodne z warunkami zawartymi w Umowie. 
 
Uwagi……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………... 
 
 
Podpisy Komisji do odbioru Przedmiotu zamówienia:  
 
Przewodniczący: 
............................................................. 

Członkowie: 

1. .............................................................  1………………………………………… 

2. ............................................................  2………………………………………… 

3..............................................................  3............................................................. 
 
 

*niewłaściwe skreślić 

 



 

 
Załącznik nr 9 

do Umowy nr ……………. 
 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO - wzór 

 
 
 

 
Data zgłoszenia:  ……………………. 
 

Dane Wykonawcy 
……………………… 
……………………… 
 

Dane zgłaszającego usterkę: 
 ......................................................................... ................................................................................ 
Adres: ...............................................................................................................................................  
Imię i nazwisko: ............................................................................................................. ………….. 
tel. / faks:         ……………………......…………………………………………………………… 
e-mail: ……………………………………………………………………………………………. 

Dane urządzeń uszkodzonych: 
Nazwa:............................................................................................................................................ 
Model: ............................................................................................................................................ 
Nr seryjny: ....................................................................................................................................... 
Ilość :  ……………………………………………...……………………………………………… 

Opis uszkodzenia: ......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

Informacje dodatkowe............................................................................................................... 
 

                                                                                ………………………………………. 
                                                                                                         Podpis zgłaszającego 

 
 

 
 


