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Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup 
pogwarancyjnych usług naprawczych sprzętu informatycznego na potrzeby komórek 
organizacyjnych Komendy Głównej Policji” zgodnie z wymaganiami określonymi           
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 
 
I  INFORMACJE OGÓLNE:  
 
1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia        
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2006r. Nr 223, poz. 1655 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 
 
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia    
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeŜeli przepisy ustawy Pzp nie 
stanowią inaczej. 
 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim              
(art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie 
określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, 
poz. 999, z późn. zm.). 
 
II  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150  
Regon: 012137497 
 
Adres do korespondencji:  
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
BIURO FINANSÓW KGP,  
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 
tel.  (0-22) 601 20 44,  
fax. (0-22) 601 18 57, 
strona internetowa: www.policja.pl 
 
Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem 
publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: 
www.policja.pl. 
 
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 dokonanie wyboru oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej, o której mowa w art. 91a – 91c ustawy Pzp. 
 
IV  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
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1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup pogwarancyjnych usług naprawczych sprzętu 
informatycznego na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji”.   
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do niniejszej 
SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i polega na realizacji następujących zadań: 
 
- Grupa nr 1 - pogwarancyjne usługi naprawcze sprzętu komputerowego: monitory. 
- Grupa nr 2 - pogwarancyjne usługi naprawcze sprzętu komputerowego: skanery. 
- Grupa nr 3 - pogwarancyjne usługi naprawcze sprzętu komputerowego: urządzenia 

wielofunkcyjne. 
- Grupa nr 4 - pogwarancyjne usługi naprawcze sprzętu komputerowego: notebooki. 
 
Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony kodem:  
CPV – 50312620-7   -   naprawa sprzętu technologii informacji. 
 
3.     Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca moŜe złoŜyć 
ofertę na dowolną ilość zadań określonych wg pkt. 2. 
 
4.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
5. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy          
W  takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp) 
zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa. Brak powyŜszej informacji w ofercie 
oznaczać będzie, Ŝe Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji 
zamówienia. Nie zawarcie takiej informacji w ofercie nie będzie skutkowało jej odrzuceniem. 
  
6. Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp ilekroć w niniejszym opisie warunków zamówienia                       
i załącznikach przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było określenie ,,typu” 
towaru, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równowaŜnych      
w tym zakresie, ale jedynie takich, które  zagwarantują nie gorsze normy, parametry                 
i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykazanie równowaŜności 
przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp) spoczywa na wykonawcy. 
 
7.   Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliŜszego oznaczenia, naleŜy przez to rozumieć 
przedmiot zamówienia opisany w OPZ oraz pkt. IV SIWZ. 
  
V  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
 
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy . 
przy czym termin ten moŜe zostać skrócony do czasu wykorzystania przez Zamawiającego 
limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia tj.: 
- 7.000,00 zł brutto dla grupy I, 
- 1.500,00 zł brutto dla grupy II, 
- 3.500,00 zł brutto dla grupy III, 
- 57.000,00 zł brutto dla grupy IV. 
 
VI  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU  
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
 
O zamówienie moŜe ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki określone                          
w art. 22  ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 
 
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
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b)  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 
 
a w szczególności: 
 
e)  wykonał  w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres  
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, 
odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia 
(Zamawiający będzie oceniał łączną wartość zamówień, oddzielnie dla poszczególnych 
grup przedmiotu zamówienia) tj.: 
- 7.000,00 zł brutto dla grupy I, 
- 1.500,00 zł brutto dla grupy II, 
- 3.500,00 zł brutto dla grupy III, 
- 57.000,00 zł brutto dla grupy IV. 
 
Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o treść dokumentów 
lub oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę w ofercie, zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, Ŝe ww. warunki Wykonawca spełnia. Dokumenty te zostały 
szczegółowo określone w rozdziale VII niniejszej SIWZ  
 
VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIALU W POSTĘPOWANIU, NA PODSTAWIE                
ART. 36 UST 1. PKT 6 USTAWY PZP:  
 
Zgodnie przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia        
19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający            
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87,         
poz. 605), w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w  postępowaniu (określonych     
w pkt. VI SIWZ) Wykonawca musi złoŜyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 
 
1. Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zalecana treść 
oświadczenia została określona w Załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ - w przypadku 
Wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o treści 
określonej w Załącznikach nr 4a i 4b – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia), 
 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Warunek aktualności 
spełniać będzie równieŜ dokument wystawiony z datą wcześniejszą, ale potwierdzony przez 
organ wydający w wymaganym terminie. 
 
3. Wykaz wykonanych usług (zalecaną treść wykazu zawiera załącznik nr 9), 
wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem       
i wartością (Zamawiający będzie oceniał łączną wartość usług) usługom stanowiącym 
przedmiot zamówienia, oddzielnie dla poszczególnych grup przedmiotu zamówienia,            
z podaniem co najmniej: 
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- przedmiotu zamówienia, 
- wartości zamówienia brutto zł, 
- okresu realizacji zamówienia (miesiąc, rok), 
- zamawiającego (nazwa, adres), 
oraz z załączeniem dokumentów, potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane 
naleŜycie.  
Wykaz musi potwierdzać, Ŝe Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w rozdz.             
VI ppkt. e. 
 
UWAGA:  
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŜ         
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla tych dokumentów. 
  
Wymagana forma składanych dokumentów: 
 
- dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
- wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złoŜeniem wymaganych dokumentów (w tym 
m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii 
dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upowaŜnionych 
przedstawicieli Wykonawcy, 
- w przypadku dokonywania czynności związanych ze złoŜeniem wymaganych dokumentów 
przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy do oferty naleŜy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 
- poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŜliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię 
dokumentu za zgodność z oryginałem), 
- dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z ich tłumaczeniem na język 
polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
 
W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI Wykonawca 
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie   
z art. 89  ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.                  
O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie         
z art.  24 ust. 3 ustawy Pzp,  z zastrzeŜeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.  
 
VIII  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ                           
Z  WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE 
POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW: 
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1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami               
w sprawach procedury przetargowej jest: Rafał Jankowicz – Wydział Zamówień Publicznych 
BF KGP, tel. (022) 60-119-86. 
 
2. Zamawiający urzęduje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.15            
- 16.15 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).   
 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane                      
z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji, określony w rozdziale            
II niniejszej SIWZ. 
 
IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. 
 
X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 
XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  
  
1. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
SIWZ.  
 
2. 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) upowaŜnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec 
osób trzecich . 
 
3. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu 
innego Wykonawcy (ów).  
 
4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, Ŝe ustanowią oni pełnomocnika 
określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złoŜona 
przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania: 
 
a) wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłoŜą dokument  
(np. pełnomocnictwo) określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz 
wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 
b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), 
Zamawiający wymagać będzie przedłoŜenia umowy regulującej współpracę Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
c) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana      
w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, 
d) w odniesieniu do wymogu określonego w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp kaŜdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie 
udokumentować fakt, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie                 
art. 24 ustawy Pzp) poprzez złoŜenie dokumentów określonych w rozdziale VII pkt                
1 (zalecaną treść zawiera zał. nr 4b). 
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e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp 
Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania 
czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, 
kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a takŜe ich łączną sytuację ekonomiczną 
i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez złoŜenie: oświadczenia określonego 
w rozdziale VII pkt 1 - zalecaną treść zawiera zał. nr 4a, oraz dokumentów wymienionych       
w rozdz. VII pkt 2 i 3 SIWZ. 
f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, 
g) wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się              
na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące 
pełnomocnika.  
 
5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów 
administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być odpowiednio: podpisane lub 
poświadczone za zgodność z oryginałem podpisane przez upowaŜnionych przedstawicieli 
Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ  – Wymagana 
forma składanych dokumentów). 
 
6. Zamawiający zaleca, by kaŜda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była  
kolejno ponumerowana. 
 
7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 
uniemoŜliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemoŜliwiający zmianę jej zawartości 
bez widocznych śladów naruszenia. 
 
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą 
być parafowane (lub podpisane) przez osob(ę)y upowaŜnioną (e)  
 
9. Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania 
wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeŜeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. Załączniki          
do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
uniewaŜnienie postępowania, z tym, Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  
 
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 
Zamawiającego, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
 
11. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, naleŜy 
oznaczyć klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę   przedsiębiorstwa w rozumieniu  Ustawy    
o  zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji i wydzielić w formie załącznika. Zamawiający nie 
ujawnia informacji stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa”, a Wykonawca nie moŜe 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
 
12. NiezaleŜnie, czy Wykonawca składa ofertę i załączniki do oferty na własnym 
formularzu (formularzach) lub nie wypełnił formularzy w wymaganym zakresie, czy teŜ 
składa ofertę na formularzu (formularzach) Zamawiającego albo składa ofertę w innej 
formie, to taka oferta musi zawierać co najmniej: 
 
12.1. Imię i nazwisko i/lub nazwę (firmę) Wykonawcy. 
 
12.2. Adres Wykonawcy. 
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12.3. 
 
a)  opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji zgodnie z przedmiotem             
i warunkami realizacji zamówienia określonymi w niniejszym SIWZ albo, 
b)  odwołanie się do przedmiotu zamówienia i warunków niniejszego SIWZ w formie 
oświadczenia (oświadczeń) o spełnieniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia         
i warunków jego realizacji albo, 
c) co najmniej oświadczenie, Ŝe treść oferty odpowiada treści SIWZ, 
 
oraz pozostałe informacje i dokumenty określone w SIWZ. 
 
12.4. Łączną cenę brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem        
w rozdziale XIV SIWZ - podaną w złotych cyfrowo i słownie. 
 
12.5. Informację dotyczącą terminów i warunków udzielonej gwarancji przez Wykonawcę 
na wykonaną usługę oraz części wykorzystane do naprawy np. poprzez akceptację 
terminów i warunków określonych w SIWZ. 
 
12.6. Termin realizacji zamówienia poprzez np. akceptację terminów określonych w SIWZ. 
 
12.7. Warunki płatności, poprzez np. akceptację warunków określonych w SIWZ. 
 
12.8. Załączone oświadczenie Wykonawcy o treści zgodnej z treścią                                  
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
12.9.  Załączone odpowiednio dokumenty, o których mowa w rozdz. VII SIWZ. 
 
13. Oferta (zalecana treść wg Formularza ofertowego - zał. nr 3 do SIWZ),oświadczenie 
z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zalecana treść odpowiednio wg załącznik nr 4, 4a, 4b do SIWZ) 
oraz wykaz wykonanych usług (zalecana treść wg zał. nr 9) muszą być złoŜone w formie 
oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
 
XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
 
1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, naleŜy 
umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  
 
2.      Koperta powinna być zaadresowana i opisana według poniŜszego wzoru: 
 

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

BIURO FINANSÓW KGP,  
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38  

 
Przetarg nr 7/BŁiI/08/RJ 

Oferta na „Zakup pogwarancyjnych usług naprawczycz sprzętu informatycznego na 
potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji” 

Nie otwierać przed dniem 15.02.2008 r. godz. 11.00  
 
UWAGA - przesyłka zawierająca ofertę, przekazywana za pośrednictwem poczty 
kurierskiej musi być oznakowana (opisana) zewnętrznie w sposób określony             
w pkt  2 niniejszego rozdziału. 



Sprawa  nr  7/BŁiI/08/RJ  – „Zakup pogwarancyjnych usług naprawczych sprzętu informatycznego na potrzeby komórek 
organizacyjnych Komendy Głównej Policji” 

9 

 
3.      Koperta poza oznakowaniem jak wyŜej powinna być opatrzona dokładną nazwą 
i adresem Wykonawcy. 
 
4.      Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 15.02.2008 r. do godz. 10.30 w Biurze Finansów KGP,     
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22/60-132-04, w godz. 8.30         
– 15.30 (od poniedziałku do piątku). 
 
5.      Konsekwencje złoŜenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako 
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 
 
6.      Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
Miejsce i tryb otwarcia ofert:  
 
1. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie  
przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 15.02.2008 r. o godz. 11.00 
 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości 
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
3. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności Wykonawców, przekaŜe uczestnikom 
postępowania przetargowego informacje dotyczące: 

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

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



Sprawa  nr  7/BŁiI/08/RJ  – „Zakup pogwarancyjnych usług naprawczych sprzętu informatycznego na potrzeby komórek 
organizacyjnych Komendy Głównej Policji” 

10 

Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) naleŜy dołączyć 
stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do 
występowania w imieniu Wykonawcy.  
 
XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ 
INFORMACJA O WALUCIE W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ: 
 
1. Oferta musi zawierać ryczałtową cenę brutto określoną oddzielnie dla kaŜdej grupy 
przedmiotu zamówienia, zwaną dalej "łączną ceną oferty brutto", w rozumieniu art. 3 ust.        
1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). tj. 
wartość wyraŜoną w jednostkach pienięŜnych jaką Zamawiający będzie zobowiązany 
zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę (lub towar wraz z usługą). 
 
2. Łączna cena oferty brutto dotycząca wykonania usługi serwisowej dla poszczególnej 
grupy zgodnie z podziałem podanym w OPZ musi obejmować wszelkie koszty ponoszone 
przez Wykonawcę, a związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, m.in. koszty 
ubezpieczenia zamówienia, koszty załadunku, koszty transportu, koszty rozładunku itp.,       
a w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celneg o Unii Europejskiej  
równieŜ opłaty celne na warunkach DDP. 
 
3. JeŜeli w postępowaniu zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do 
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od 
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie                   
z obowiązującymi przepisami. 
 
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 
polskich. 
 
UWAGA:  
Łączną cenę oferty brutto naleŜy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
 
XIV OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU 
OCENY OFERT: 
 
1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili podstawowe warunki udziału               
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona oceny ofert nie 
odrzuconych na podstawie następującego kryterium, oddzielnie dla kaŜdej oferty 
częściowej. 
 
2. Oceniane kryteria i ich znaczenie: 
 

Lp. Nazwa kryterium Ranga w % Sposób oceny 

1. Łączna cena oferty brutto   100 NajwyŜsza liczba punktów obliczona 
wg wzoru. 

 
Wzór: 
  NajniŜsza oferowana cena 
Cena = -------------------------------------------------- x 100 
  Cena oferty badanej 
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3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: 
 
a) w toku oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złoŜonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 
pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego; 

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

c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i niniejszej SIWZ oraz zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryterium wyboru. 
 
XV INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:  
 
1. Zamawiający drogą elektroniczną zaprosi do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty niepodlegające odrzuceniu. 
2. Zamawiający prześle dane dotyczące Zaproszonych Wykonawców do PWPW             

S.A. w celu przekazania do PWPW S.A. drogą elektroniczną bezpłatnych instrukcji 
obsługi systemu aukcyjnego oraz loginu i hasła dostępu do systemu aukcyjnego. 

3. Kryterium oceny ofert, które będzie stosowane w toku aukcji elektronicznej będzie 
"cena", 

4. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 - komputer klasy PC, 
 - system operacyjny Windows 2000 lub wyŜszy, 
 - zegar 300 Mhz, 64 Mb RAM, 
 - stałe łącze internetowe, 
 - przeglądarka Internet Explorer 5.5 lub wyŜsza, 
 - aplet Java pobrany jednorazowo przy pierwszym połączeniu ze stroną, 
 - wyłączona autoryzacja na serwerze proxy, 
 - waŜny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego. 
 

Istnieje moŜliwość udziału w odpłatnym szkoleniu dla Wykonawców dotyczącym obsługi 
systemu - informacje pod numerem telefonu: (022) 53 12 764. 
 
PWPW S.A. udziela informacji technicznych związanych z organizacją licytacji 
elektronicznej pod numerem tel. (022) 53 12 764, e-mail: ppp@pwpw.pl 

 
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 złoŜyli oferty. 
 
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
 
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy 
prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość 
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złoŜonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas 
przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoŜy dokument wymagany treścią art. 230 
ustawy z dnia 15 września 2000 r.  – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z  2000 r., Nr 94, 
poz. 1037 z późn. zm.), chyba, Ŝe ww. dokument  został złoŜony przez Wykonawcę             
w ofercie.  
 
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu wykaz punktów serwisowych z podaniem adresów, numerów telefonów         
i faksów. 
 
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku 
dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłoŜą 
stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłoŜenia umowy 
regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 
 
6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał  
od zawarcia umowy (poprzez niedopełnienie formalności, jakie muszą być dokonane w celu 
zawarcia umowy), Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, chyba, Ŝe zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
XVII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO 
WYKONANIA UMOWY:  
 
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.  
 
XVIII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:  
 
Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ           
(projekt umowy). Do przedstawionych zapisów projektu umowy zostaną wprowadzone 
zobowiązania Wykonawcy wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej 
przez niego oferty. 
 
XIX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:  
 
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy - protest. 
 
2. Protest musi być wniesiony na piśmie i powinien wskazywać oprotestowana 
czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie 
zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu. 
 
UWAGA:  
W przypadku wniesienia protestu na zapisy niniejszej SIWZ, do składanego protestu naleŜy 
dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej protest do 
występowania w imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
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zaświadczenie o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej). 
 
Załączniki: 
Nr 1.  Opis przedmiotu zamówienia. 
Nr 2. Wymagania gwarancyjne w zakresie świadczenia usług naprawczych oraz 

zasady odbioru przedmiotu zamówienia. 
Nr 3.   Formularz ofertowy.  
Nr 4, 4a, 4b  Oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
Nr 5.   Projekt umowy. 
Nr 6.   Formularz przekazania sprzętu do naprawy. 
Nr 7.  Formularz zgłoszenia sprzętu do naprawy. 
Nr 8.  Protokół z wykonania naprawy. 
Nr 9.  Wykaz wykonanych usług. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
spr. nr 7/BŁiI/08/RJ 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Grupa 1  Pogwarancyjne usługi naprawcze sprzętu informatycznego obejmujące monitory 
kolorowe 15”, 17”, 19”, 20” – 1600 szt. róŜnych firm, w tym m.in. : 
• ADAX (model PTF PRO lata produkcji 2001÷2002)       – 55 szt. 
• ADI (model 5P+, E700, CM700, CM900, CM1700, VD-697,MicroScan, lata produkcji 1999÷2003)  – 

345 szt. 
• AOC (modele Spectrum 5GLR, 7GLR, 7VLR  lata produkcji 1999÷2002)           –100 szt.  
• Belinea (modele 103010, 103051, 103055  lata produkcji 2000÷2003)                        –  85 szt. 
• Compaq (modele S510, 710S, P920 lata produkcji 2000÷2002)     – 55 szt.   
• Daewoo (modele 518B, 707B, CMC1509B, CMC1511B, CMC1704C, CMC1707B lata produkcji 

1999÷2002)           – 55 szt. 
• DELL (modele DS-1528, E772, M570 lata produkcji 2001÷2004)            –  60 szt. 
• Fujitsu Siemens (modele CTM5010, X178, 17P4, P17-4 lata produkcji 2001÷2004)          –  80 szt. 
• Gateway (model VX750 rok produkcji 2005)        – 95 szt. 
• HP (modele D2812A, Ultra VGA 1280 lata produkcji 1999÷2002)           – 45 szt.  
• Hyundai  (modele B790, P770, Q910, L70A, L70S  lata produkcji 1999÷2002     –160 szt. 
• LG (modele StudioWorks, Flatron F700P, F775FT, SW900B lata produkcji 1999÷2002)       –  45 szt. 
• Optimus (modele OptiView 15LX, 17LX  lata produkcji 2000÷2005)     –120 szt. 
• Philips (modele 105B, 107B, 150S, 170S, VX750 lata produkcji 2000÷2002)             – 70 szt.  
• Samsung (modele 550S, 700P, 753DF, 957DF, 17LT, 19LT lata produkcji 2000÷2004)        –150 szt. 
 
 
Grupa 2 Pogwarancyjne usługi naprawcze sprzętu informatycznego obejmujące skanery – 230szt. róŜnych 

firm, w tym  m.in. : 
• Agfa (modele ShapScan, DuoScan, Arcus1200 lata produkcji 2000÷2002)            – 12szt. 
• Epson (modele Perfection, Expression1680, 1650Photo lata produkcji 2000÷2003)           –  9 szt. 
• HP (modele ScanJet3400, 3500, 3970, 4370, 4470, 4600, 4670vp, 5400, 5470C, 5490, 5590, 6300, 

7400, 7650 lata produkcji 2001÷2005)              –120 szt.  
• Mustek (modele ScanExpress 1200SP+, BearPaw 2448CS, BearPaw 4800T lata produkcji 

2002÷2004)                  –  35 szt. 
• Pustek (modele OpticPro P12,VT16, VT24, 1248V lata produkcji 2001÷2003)                       –  35 szt.   

 
 
Grupa 3 Pogwarancyjne usługi naprawcze sprzętu informatycznego obejmujące urządzenia 

wielofunkcyjne ( drukarko-kopiarki, drukarko-skanero-kopiarki ) – 40 szt. w tym m. in. firm: 
• Gestetner (model 4210 rok produkcji 2001)               –   1 szt.  
• HP (modele OfficeJet G55, K80, T65, 6210,7110 lata produkcji 2001÷2004)           – 35 szt. 
• SHARP (model AL840 rok produkcji 2001)               –   2 szt. 

 
Grupa 4 Pogwarancyjne usługi naprawcze sprzętu informatycznego obejmujące notebooki – 450 szt.. 

róŜnych firm  w tym m. in.: 
• Aristo  (modele FT8800, 9950, Optima, SMART300 lata produkcji 2000÷2004)         – 80 szt. 
• ASUS (modele L2000, L3900, L7300 lata produkcji 2000÷2003)           – 45 szt. 
• California Access (modele D4V, 6300, 6500,7200, 8700, 9200 lata produkcji 1999÷2004)    – 45 szt.  
• Compaq (modele V300, M700, ARMADA E50, 1750, 6500 lata produkcji 1999÷2003)        – 40 szt. 
• DELL (modele Latitude CPx, D505, D510, C840 lata produkcji 2000÷2004)          –120 szt. 
• FujitsuSiemens (modele CelsiusMobile, Liefebook lata produkcji 2000÷2002)          –  45 szt. 
• HP (modele NX8220, NX9010 lata produkcji 2002÷2004)            –  15 szt. 



Sprawa  nr  7/BŁiI/08/RJ  – „Zakup pogwarancyjnych usług naprawczych sprzętu informatycznego na potrzeby komórek 
organizacyjnych Komendy Głównej Policji” 

15 

• MAX Data (modele Pro 600T, 800, 6000 lata produkcji 2003÷2004)           –  10 szt. 
• TOSHIBA (modele Satelite 1900, 2200CS, Qosmio 610 lata produkcji 2000÷2004)               –  10 szt. 

 
Załącznik nr 2 do SIWZ 

spr. nr 7/BŁiI/08/RJ 
 
 

Wymagania gwarancyjne w zakresie świadczenia usług naprawczych  
oraz zasady odbioru przedmiotu zamówienia  

 
I. Wymagania gwarancyjne i serwisowe 
 

1. Wykonawca udzieli co najmniej 6 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę oraz co najmniej 12 
miesięcznej gwarancji na części wykorzystane do naprawy, licząc od daty podpisania przez 
upowaŜnionych przedstawicieli stron protokołu z wykonania naprawy sprzętu, którego wzór określa 
załącznik nr 6.  

2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni stały kontakt w celu udzielania nieodpłatnych konsultacji i 
pomocy technicznej w dni robocze w godz. 8-16.  

3. Zgłoszenia o awariach będą przyjmowane faksem przez 24 godz. na dobę, w dni robocze. Zgłoszenia 
otrzymane po godzinie 16.00 będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane  
o 8.00 rano dnia następnego.  

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

5. W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania usługi, o którym mowa w pkt. 4 Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczyć na czas przedłuŜającej się naprawy sprzęt zastępczy funkcjonalnie zgodny ze 
sprzętem będącym w trakcie naprawy, nie później jednak niŜ w pierwszym dniu roboczym liczonym od 
ostatniego dnia wyznaczonego na dokonanie naprawy. 

6. W okresie gwarancji, w przypadku ponownej awarii dysku twardego dla grupy 4 przedmiotu zamówienia, 
będzie on wymieniony przez gwaranta na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego dysku twardego, 
niszczenia dysku twardego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą uŜytkownika. 

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

 

II. Zasady odbioru przedmiotu zamówienia 

Odbiór do naprawy i przywiezienie sprzętu po naprawie do jednostek Policji następuje na obszarze 
działania Komendy Głównej Policji (na terenie Warszawy), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze 
Zleceniodawcą. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
spr. nr 7/BŁiI/08/RJ 

(Strona 1/2) 
 

 
 
 
 
 
 

FORMULARZ  OFERTOWY  

DO PRZETARGU 7/BŁII/08/RJ 

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

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

działając w imieniu  i na rzecz .................................................................................................. 
(pełna nazwa wykonawcy, adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail) 

.................................................................................................................................................. 
(pełna nazwa wykonawcy, adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail) 

 
w odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Zakup pogwarancyjnych usług 
naprawczych sprzętu informatycznego na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy 
Głównej Policji” – nr sprawy: 7/BŁiI/08/RJ składam(y) niniejszą ofertę. 
 
1.  Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 
Zamawiającego i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŜeń oraz, Ŝe zamówienie będzie 
realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. 
 
2. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego : 
 
2.1. Grupa 1: 
Łączna cena oferty brutto za usługę serwisową: .......................................................... zł    

                   (słownie: .........................................................zł) 

      w tym VAT:  ................... %. 

2.2. Grupa 2: 
Łączna cena oferty brutto za usługę serwisową: .......................................................... zł    

                   (słownie: .........................................................zł) 

      w tym VAT:  ................... %. 

2.3. Grupa 3: 
Łączna cena oferty brutto za usługę serwisową: .......................................................... zł    

                   (słownie: .........................................................zł) 

      w tym VAT:  ................... %. 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
spr. nr 7/BŁiI/08/RJ 

(Strona 2/2) 

2.4. Grupa 4: 
Łączna cena oferty brutto za usługę serwisową: .......................................................... zł    

                   (słownie: .........................................................zł) 

      w tym VAT:  ................... %. 

 
3. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od daty podpisania umowy przy czym 
termin ten moŜe zostać skrócony do czasu wykorzystania przez Zamawiającego limitu 
środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie             
z rozdz. V SIWZ. 
 
4. Udzielamy gwarancji na wykonaną usługę i części wykorzystane do naprawy zgodnie 
z terminami i warunkami określonymi w SIWZ. 
 
5.  Przyjmujemy zasady płatności określone w Projekcie umowy - zał. nr 5 do SIWZ. 
 
6.  W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 
warunkach zawartych w dokumentacji oraz miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego.  
 
7.  Niniejszym oświadczamy, Ŝe informacje zawarte na stronach oferty od nr ....... do nr 
....... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania. 
 
8.  Oświadczamy, Ŝe nie zamierzamy / zamierzamy powierzyć* wykonanie zamówienia 
podwykonawcom w następującym zakresie: ........................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
 
9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
................................................................. 

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

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

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

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

 
* niepot rzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do SIWZ,  
spr. nr 7/BłiI/08/RJ 

 
 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
„Zakup pogwarancyjnych usług naprawczych sprzętu informatycznego na potrzeby 
komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji"  – sprawa nr 7/BŁiI/08/RJ.  
 
 

 oświadczamy, Ŝe: 

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

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

zamówienia, 
 
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

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

 

 

* wypełniają wyłącznie Wykonawcy samodzielnie ubiegający się  o udzielenie 
zamówienia  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4a do SIWZ, 

                                                 spr. nr  7/BŁiI/08/RJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 

„Zakup pogwarancyjnych usług naprawczych sprzętu informatycznego na potrzeby 
komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji"  – sprawa nr 7/BŁiI/08/RJ.  
 
 
 

 oświadczamy, Ŝe: 

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

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

zamówienia, 
 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 
 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4b do SIWZ, 
                                             spr. nr 7/BŁiI/08/RJ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 

„Zakup pogwarancyjnych usług naprawczych sprzętu informatycznego na potrzeby 
komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji"  – sprawa  nr 7/BŁiI/08/RJ.  
 
 
 
 

 oświadczamy, Ŝe: 

 
1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych * 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ, 

                                             spr. nr 7/BŁiI/08/RJ 

 
PROJEKT UMOWY 

UMOWA nr …………………  

 zawarta w Warszawie w dniu ........................................... 2008 roku 

 

pomiędzy:  

Komendantem Głównym Policji  z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, zwanym w treści 
umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 
 

1. ………………………………………………... 

2. ………………………………………………… 
 

a firmą ………………………………z siedzibą ……………………………, zwaną w treści umowy 
„WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez właściciela firmy: 

 

1. ………………………………………………… 
 
 

Preambuła 

Niniejsza Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego”, nr sprawy: ………………………o następującej treści: 

 
§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup pogwarancyjnych usług naprawczych sprzętu informatycznego 
na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Załączniku nr 1 – Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia - do niniejszej umowy. 

2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o przedmiocie umowy bez bliŜszego oznaczenia, 
naleŜy przez to rozumieć usługę określoną w ust. 1. 

 
§ 2 

Płatności 

1. Wartość zobowiązań ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z realizacji umowy będzie wyliczana 
w oparciu o jednostkową cenę ryczałtową brutto za usługę serwisową, podaną dla przedmiotu 
zamówienia. 

2. Jednostkowa cena ryczałtowa, określona dla przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a) wykonanie przez serwis usługi serwisowej (naprawczej), tzn. wykonanie czynności niezbędnych 
do przywrócenia sprzętu do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, przy zachowaniu 
wymaganych parametrów, 

b) koszt części zamiennych, 

c) transport sprzętu do i z serwisu, 

d) zainstalowanie sprzętu u uŜytkownika po naprawie, 
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e) pozostałe koszty wynikające z realizacji zamówienia w tym podatek od towarów i usług 

3. WYKONAWCA zobowiązany jest do utrzymania w okresie trwania umowy stałej jednostkowej ceny 
ryczałtowej brutto za usługę serwisową dla danej grupy przedmiotu zamówienia. 

4. Strony ustalają następujące jednostkowe ceny ryczałtowe (netto i brutto) dla nw. przedmiotu zamówienia 
określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy: 

1) grupa 1 – netto: …………PLN, (słownie: ….………), brutto: ………PLN, (słownie: ………) 
– przy czym łączna wartość środków finansowych dla tej grupy nie przekroczy kwoty 
7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) brutto. 

2) grupa 2 - netto: …………PLN, (słownie: …….……), brutto: ……… PLN, (słownie: 
………) – przy czym łączna wartość środków finansowych dla tej grupy nie przekroczy 
kwoty 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto. 

3) grupa 3 - netto: ………… PLN, (słownie: …….……), brutto: ……… PLN, (słownie: 
………) – przy czym łączna wartość środków finansowych dla tej grupy nie przekroczy 
kwoty 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) brutto. 

4) grupa 4 - netto: ………… PLN, (słownie: …….……), brutto: ……… PLN, (słownie: 
………) – przy czym łączna wartość środków finansowych dla tej grupy nie przekroczy 
kwoty 57.000,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) brutto. 

5. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: 

Komendę Główną Policji 

02-514 Warszawa, ul. Puławska 148/150 
NIP 521-31-72-762  REGON 012137497 

6. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie stanowić podpisany, bez uwag protokół z wykonania 
naprawy, którego wzór określa Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

7. Płatność za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie dokonana na rzecz WYKONAWCY przelewem na 
rachunek wskazany w fakturze w ciągu 30 (trzydziestu) dni liczonych od daty dostarczenia do  

Wydziału Ogólnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, ul. Wiśniowa 58, 
02-520 Warszawa, faktury VAT wraz z podpisanym przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO 
i WYKONAWCY protokołem, o którym mowa w ust. 6. 

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

§ 3 
Termin realizacji, warunki świadczenia usług 

1. Usługa będąca przedmiotem umowy określona w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy 
realizowana będzie przez WYKONAWCĘ w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, 
przy czym termin ten moŜe zostać skrócony do czasu wykorzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO 
limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia. 

2. WYKONAWCA przystąpi do naprawy sprzętu w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia 
sprzętu do naprawy przez ZAMAWIAJĄCEGO, przy czym termin wykonania naprawy nie 
moŜe przekroczyć10 dni roboczych od daty przekazania sprzętu do naprawy. 

3. JeŜeli naprawa uszkodzonego sprzętu nie będzie moŜliwa w terminie, którym mowa w ust. 2, 
WYKONAWCA musi dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU na czas przedłuŜającej się naprawy sprzęt 
zastępczy, funkcjonalnie zgodny ze sprzętem będącym w trakcie naprawy, nie później jednak niŜ 
w pierwszym dniu roboczym liczonym od ostatniego dnia wyznaczonego na dokonanie naprawy. 
Dostarczone przez WYKONAWCĘ w wymaganym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie sprzętu 
zastępczego nie będzie powodowało naliczenia kar umownych. 

4. W przypadku: 
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a) braku moŜliwości naprawy uszkodzonego sprzętu, 

b) gdy koszt naprawy przewyŜszy 80 % wartości nowego sprzętu, 

WYKONAWCA w terminie, o którym mowa w pkt.2 opracuje i przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU 

bezpłatną ekspertyzę, uwzględniającą ewentualny przewidywany koszt naprawy. 

5. W ramach świadczonej usługi wymagane jest zagwarantowanie przez WYKONAWCĘ:  

a) przyjazdu serwisanta na koszt własny do miejsca wskazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO 
oraz przeprowadzenie naprawy uszkodzonego sprzętu. 

b) w przypadku braku moŜliwości wykonania naprawy w miejscu wskazanym przez 
ZAMAWIAJĄCEGO: 

- przewiezienie na koszt własny uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego WYKONAWCY. 
Wzór formularza określa załącznik nr 2, 

- naprawa uszkodzonego sprzętu w punkcie serwisowym WYKONAWCY, 

- dostarczenie na koszt własny sprzętu po naprawie do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, 

- zainstalowanie po naprawie sprzętu w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. Zlecenie na wykonanie usługi będzie kaŜdorazowo wystawiane przez Komendę Główną Policji w formie 
pisemnej (dopuszczalna droga faksem) - na adres punktu usługowego, o którym mowa w § 4, ust. 2. 
Po otrzymaniu zlecenia WYKONAWCA będzie mógł przystąpić do jego realizacji. Wzór formularza 
zgłoszenia sprzętu do naprawy określa Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 
§ 4 

Wymagania gwarancyjne, zasady odbioru  

1. WYKONAWCA udzieli, co najmniej 6-cio miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę oraz 12-sto 
miesięcznej gwarancji na części wykorzystane do naprawy, licząc od daty podpisania przez 
upowaŜnionych przedstawicieli stron protokołu z wykonania naprawy sprzętu, którego wzór określa 
Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

2.  Punkt serwisowy WYKONAWCY mieści się w: 

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

3. W okresie gwarancji WYKONAWCA zapewni stały kontakt w celu udzielania nieodpłatnych konsultacji i 
pomocy technicznej w dni robocze w godz. 8-16. 

4. Zgłoszenia o awariach będą przyjmowane faksem przez 24 godz. na dobę, w dni robocze. Zgłoszenia 
otrzymane po godzinie 16.00 będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane o 8.00 rano dnia następnego. 

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

6. W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania usługi, o którym mowa w pkt. 5 WYKONAWCA 
zobowiązuje się dostarczyć na czas przedłuŜającej się naprawy sprzęt zastępczy, funkcjonalnie zgodny 
ze sprzętem będącym w trakcie naprawy, nie później jednak niŜ w pierwszym dniu roboczym liczonym od 
ostatniego dnia wyznaczonego na dokonanie naprawy. 

7. W okresie gwarancji, w przypadku ponownej awarii dysku twardego dla grupy 4 przedmiotu zamówienia, 
będzie on wymieniony przez gwaranta na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego dysku twardego, 
niszczenia dysku twardego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą uŜytkownika. 
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8. Stosowanie praw wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza stosowania uprawnień 
ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z rękojmi za wady. 

9. Odbiór do naprawy i przywiezienie sprzętu po naprawie do jednostek Policji następuje na obszarze 
działania Komendy Głównej Policji (na terenie Warszawy), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
ze Zleceniodawcą. 

§ 5 
Kary 

1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej z tytułu niewykonania 
lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 10% wartości brutto limitu środków 
przeznaczonych na realizację danej grupy przedmiotu umowy, 

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,15% ceny 
ryczałtowej brutto danej grupy przedmiotu zamówienia w przypadku przekroczenia czasu naprawy, 
za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY karę umowną w wysokości: 10 % wartości 
brutto limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację danej grupy przedmiotu niniejszej 
Umowy, gdy WYKONAWCA odstąpił od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność 
spoczywa na ZAMAWIAJĄCYM, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art.145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

4. NiezaleŜnie od kar wymienionych w ust. 1, 2, 3 Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na 
zasadach ogólnych prawa cywilnego (art. 471 KC), jeŜeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość 
zastrzeŜonych kar umownych. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty ZAMAWIAJĄCY moŜe zapłacić WYKONAWCY 
ustawowe odsetki. 

6. ZAMAWIAJĄCY moŜe potrącać naleŜności z kar umownych przy opłacaniu faktury za realizację 
przedmiotu umowy.  

 
§ 6  

Postanowienia końcowe 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2.  W przypadku zaistnienia sporu, Strony zobowiązują się w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty jego 
zaistnienia, rozstrzygnąć spór w sposób polubowny. W razie braku moŜliwości polubownego załatwienia 
sporu, sprawa zostanie poddana rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

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

4.  WYKONAWCA moŜe korzystać z usług podwykonawców W przypadku powierzenia wykonania części 
przedmiotu zamówienia podwykonawcom. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za działania 
podwykonawców jak za działania własne. 

5.  Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:  

Załącznik nr 1 – Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia; 
Załącznik nr 2 – Formularz przekazania sprzętu do naprawy; 
Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszenia sprzętu do naprawy; 
Załącznik nr 4 – Protokół z wykonania naprawy; 
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6.  Umowę sporządzono w 5 (pięciu) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 4 egzemplarze otrzymuje 
ZAMAWIAJĄCY, a 1 egzemplarz WYKONAWCA. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA  
 
 
 
 …….......................................... ................................................ 
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Załącznik nr 1 
do umowy ……………………….. 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Grupa 1  Pogwarancyjne usługi naprawcze sprzętu informatycznego obejmujące monitory 
kolorowe 15”, 17”, 19”, 20” – 1600 szt. róŜnych firm, w tym m.in. : 
• ADAX (model PTF PRO lata produkcji 2001÷2002)       – 55 szt. 
• ADI (model 5P+, E700, CM700, CM900, CM1700, VD-697,MicroScan, lata produkcji 1999÷2003)  – 

345 szt. 
• AOC (modele Spectrum 5GLR, 7GLR, 7VLR  lata produkcji 1999÷2002)           –100 szt.  
• Belinea (modele 103010, 103051, 103055  lata produkcji 2000÷2003)                        –  85 szt. 
• Compaq (modele S510, 710S, P920 lata produkcji 2000÷2002)     – 55 szt.   
• Daewoo (modele 518B, 707B, CMC1509B, CMC1511B, CMC1704C, CMC1707B lata produkcji 

1999÷2002)           – 55 szt. 
• DELL (modele DS-1528, E772, M570 lata produkcji 2001÷2004)            –  60 szt. 
• Fujitsu Siemens (modele CTM5010, X178, 17P4, P17-4 lata produkcji 2001÷2004)          –  80 szt. 
• Gateway (model VX750 rok produkcji 2005)        – 95 szt. 
• HP (modele D2812A, Ultra VGA 1280 lata produkcji 1999÷2002)           – 45 szt.  
• Hyundai  (modele B790, P770, Q910, L70A, L70S  lata produkcji 1999÷2002     –160 szt. 
• LG (modele StudioWorks, Flatron F700P, F775FT, SW900B lata produkcji 1999÷2002)       –  45 szt. 
• Optimus (modele OptiView 15LX, 17LX  lata produkcji 2000÷2005)     –120 szt. 
• Philips (modele 105B, 107B, 150S, 170S, VX750 lata produkcji 2000÷2002)             – 70 szt.  
• Samsung (modele 550S, 700P, 753DF, 957DF, 17LT, 19LT lata produkcji 2000÷2004)        –150 szt. 
 
 
Grupa 2 Pogwarancyjne usługi naprawcze sprzętu informatycznego obejmujące skanery – 230szt. róŜnych 

firm, w tym  m.in. : 
• Agfa (modele ShapScan, DuoScan, Arcus1200 lata produkcji 2000÷2002)            – 12szt. 
• Epson (modele Perfection, Expression1680, 1650Photo lata produkcji 2000÷2003)           –  9 szt. 
• HP (modele ScanJet3400, 3500, 3970, 4370, 4470, 4600, 4670vp, 5400, 5470C, 5490, 5590, 6300, 

7400, 7650 lata produkcji 2001÷2005)              –120 szt.  
• Mustek (modele ScanExpress 1200SP+, BearPaw 2448CS, BearPaw 4800T lata produkcji 

2002÷2004)                  –  35 szt. 
• Pustek (modele OpticPro P12,VT16, VT24, 1248V lata produkcji 2001÷2003)                       –  35 szt.   

 
 
Grupa 3 Pogwarancyjne usługi naprawcze sprzętu informatycznego obejmujące urządzenia 

wielofunkcyjne ( drukarko-kopiarki, drukarko-skanero-kopiarki ) – 40 szt. w tym m. in. firm: 
• Gestetner (model 4210 rok produkcji 2001)               –   1 szt.  
• HP (modele OfficeJet G55, K80, T65, 6210,7110 lata produkcji 2001÷2004)           – 35 szt. 
• SHARP (model AL840 rok produkcji 2001)               –   2 szt. 

 
Grupa 4 Pogwarancyjne usługi naprawcze sprzętu informatycznego obejmujące notebooki – 450 szt.. 

róŜnych firm  w tym m. in.: 
• Aristo  (modele FT8800, 9950, Optima, SMART300 lata produkcji 2000÷2004)         – 80 szt. 
• ASUS (modele L2000, L3900, L7300 lata produkcji 2000÷2003)           – 45 szt. 
• California Access (modele D4V, 6300, 6500,7200, 8700, 9200 lata produkcji 1999÷2004)    – 45 szt.  
• Compaq (modele V300, M700, ARMADA E50, 1750, 6500 lata produkcji 1999÷2003)        – 40 szt. 
• DELL (modele Latitude CPx, D505, D510, C840 lata produkcji 2000÷2004)          –120 szt. 
• FujitsuSiemens (modele CelsiusMobile, Liefebook lata produkcji 2000÷2002)          –  45 szt. 
• HP (modele NX8220, NX9010 lata produkcji 2002÷2004)            –  15 szt. 
• MAX Data (modele Pro 600T, 800, 6000 lata produkcji 2003÷2004)           –  10 szt. 
• TOSHIBA (modele Satelite 1900, 2200CS, Qosmio 610 lata produkcji 2000÷2004)               –  10 szt. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ,  
spr. nr 7/BŁiI/08/RJ 

 
Załącznik nr 2 

do umowy ………………………… 
 

 
FORMULARZ  NR ……PRZEKAZANIA SPRZĘTU DO NAPRAWY 

DO UMOWY NR ………………………………………… 
 
 

 
WYKONAWCA:  ……………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………... 
 
ZAMAWIAJĄCY: BIURO ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KGP, UL. WIŚNIOWA 58 

02-520 WARSZAWA 
 
DATA ZGŁOSZENIA SPRZĘTU DO NAPRAWY: ……………………………………. 
 
DATA PRZEKAZANIA SPRZĘTU DO NAPRAWY: ………………………………….. 
 
 

Lp. Nazwa sprzętu Numer 
seryjny 

Numer 
ewidencyjny Rodzaj uszkodzenia 

 
Uwagi 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 Data przyjęcia do naprawy: 
  
Sprzęt wymieniony w tabeli przekazano przedstawicielowi wykonawcy do naprawy. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 

Potwierdzam odbiór od przedstawicieli Wydziału …………………………………… BŁiI KGP sprzętu 
wyszczególnionego w ww. tabeli. 
PowyŜszy sprzęt zostanie przewieziony do punktu serwisowego celem dokonania naprawy. 
 

 
WYKONAWCA 
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Załącznik nr 7 do SIWZ,  
spr. nr 7/BŁiI/08/RJ 

 
 

Załącznik nr 3 
do umowy ………………………….. 

  
 

FORMULARZ NR …… ZGŁOSZENIA SPRZĘTU DO NAPRAWY 

DO UMOWY NR ………………………………………… 
 

 
WYKONAWCA: ……………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………... 
 
ZAMAWIAJĄCY: BIURO ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KGP, UL. WIŚNIOWA 58 

02-520 WARSZAWA 
 
DATA ZGŁOSZENIA SPRZĘTU DO NAPRAWY: ……………………………………. 
 
 

Lp. Nazwa sprzętu Numer 
seryjny 

Numer 
ewidencyjny Rodzaj uszkodzenia 

 
Uwagi 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 

 ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 8 do SIWZ,  
spr. nr 7/BŁiI/08/RJ 

 
 
 

Załącznik nr 4 
do umowy …………………………… 

 
         

PROTOKÓŁ NR ….. Z WYKONANIA NAPRAWY 

DO UMOWY …………………………… 

           
WYKONAWCA:……………………………………………………………….………………………………………………………….      
           
ZAMAWIAJĄCY: BIURO ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KGP, UL. WIŚNIOWA 58, 02-520 WARSZAWA       
           
DATA PRZYJĘCIA SPRZĘTU DO NAPRAWY………………………………. 
DATA WYKONANIA NAPRAWY…………………………………………………       
           

Lp
. Nazwa sprzętu  Numer seryjny  Numer 

ewidencyjny Rodzaj uszkodzenia Wykonane 
czynności 

Potwierdzeni
e wykonanie 

naprawy 
Uwagi 

                
                
                
                
                
                
           
Dostarczony po naprawie sprzęt działa poprawnie.         
           
 ZAMAWIAJ ĄCY:   WYKONAWCA:  
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Załącznik nr 9 do SIWZ, 
                                             spr. nr 7/BŁiI/08/RJ 

 
 
 
 
 
 

Wykaz wykonanych usług 
 

 
Lp. Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia (zł 

brutto) 
Okres realizacji 

zamówienia (miesiąc, rok) 
Zamawiający (nazwa, 

adres) 
 

 
 

 
 

    

 
 

 
 
 

    

 
 

 
 
 

    

 
 

 
 
 

    

 

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

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 


