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Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „DoposaŜenie Policji, do poziomu 
komisariatów oraz wybranych posterunków dzielnicowych, w sprzęt dostępowy do 
policyjnych systemów informatycznych oraz DoposaŜenie słuŜb dyŜurnych w sprzęt 
dostępowy do systemów informatycznych 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 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej 
ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.             
– Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeŜeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią 
inaczej. 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim              
(art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).  
 
 
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150  
Regon: 012137497 
 
Adres do korespondencji: 
 
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
BIURO FINANSÓW KGP,  
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 
tel.  (0-22) 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 aukcję elektroniczną, o której mowa w art. 91a – 91c ustawy Pzp. 
 
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowisk dostępowych (2 części zamówienia) 
rozumianych jako: 
− DoposaŜenie Policji, do poziomu komisariatów oraz wybranych posterunków i rewirów 
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dzielnicowych, w sprzęt dostępowy do policyjnych systemów informatycznych. 

− DoposaŜenie słuŜb dyŜurnych w sprzęt dostępowy do systemów informatycznych. 

2. Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 
3. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem:  

CPV – 30231300-0, 30233231-9 
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zasadach określonych w rozdziale  

XI ust. 2. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. 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. 

7. Zamawiający przewiduje moŜliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 
67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp do 20 % wartości zamówienia podstawowego. 

8. Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mowa 
jest o przedmiocie zamówienia bez bliŜszego oznaczenia, naleŜy przez to rozumieć 
przedmiot zamówienia opisany w ust. 1 oraz w załączniku nr 1 do SIWZ. 

9. Zgodnie z art. 29 ustawą Pzp Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równowaŜnych 
funkcjonalnie, technicznie i jakościowo, wyjaśniając jednocześnie, Ŝe ilekroć w niniejszym 
opisie warunków zamówienia i załączniku nr 1 „opis przedmiotu zamówienia” przedmiot 
zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia itp. ich uŜycie ma na celu przedstawienie rodzaju urządzeń i technologii jakie 
są niezbędne dla zapewnienia funkcjonalności i prawidłowej pracy stanowisk 
komputerowych z policyjnymi centralnymi systemami informatycznymi działającymi w 
PSTD; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równowaŜnych w 
tym zakresie, a które zagwarantują nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-
jakościowe oraz funkcjonalne. Wykazanie równowaŜności oferowanego rozwiązania 
spoczywa na Wykonawcy. 

 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
 

Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy – dotyczy wszystkich 
części zamówienia.  

 
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA   

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
 

1. O zamówienie moŜe się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki określone                                 
w art. 22  ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ustawy Pzp., a w szczególności: 

 
a. naleŜycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwie dostawy (o których mowa w rozdz. VII  
pkt 6) o wartości: 

− 400 000,00 PLN - dla części zamówienia nr 1 
− 100 000,00 PLN - dla części zamówienia nr 2 

 
b. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: 

− 1 000 000,00 PLN - dla części zamówienia nr 1 
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− 300 000,00  PLN - dla części zamówienia nr 2 
 

2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 na 
podstawie złoŜonego wraz z ofertą zgodnie z art. 44 ustawy Pzp oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złoŜonych wraz z ofertą dokumentów 
Ŝądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których 
mowa w rozdziale VII SIWZ. 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 
Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki. 

4. JeŜeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z 
treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, Ŝe zostały spełnione warunki 
określone w ust. 1, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp, to Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ustawy pzp. 

 
 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ              

WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU         
W POSTĘPOWANIU 

Zgodnie z 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 3 do niniejszej SIWZ - w przypadku 
Wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o treści 
określonej w Załącznikach nr 3a i 3b – 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. 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 9 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

6. W celu potwierdzenia, opisanego w rozdz. VI pkt 1a warunku Wykonawca musi złoŜyć 
z ofertą „wykaz wykonanych dostaw”  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie. W tym wykazie Wykonawca ujawni naleŜyte wykonane i 
udokumentowane przynajmniej dwóch dostaw obejmujących wartości nie mniejsze niŜ: 
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− 400 000,00 PLN - dla części zamówienia nr 1 
− 100 000,00 PLN - dla części zamówienia nr 2 

odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia. Przy czym za   
zamówienie odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uznaje 
dostawę i montaŜ stacji komputerowych (dotyczy części zamówienia nr 1) oraz dostawę 
drukarek laserowych (dla części zamówienia nr 2). W szczególności Wykonawca musi 
wykazać rodzaj, wartość i termin realizacji dostaw oraz odbiorców, załączając do oferty 
dokumenty potwierdzające, iŜ kaŜda z dostaw wykonana została naleŜycie. Wzór „wykazu 
wykonanych dostaw”  stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

7. W celu potwierdzenia, opisanego w rozdz. VI pkt 1b warunku Wykonawca musi złoŜyć 
z ofertą informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości określonej w rozdziale VI pkt 
1b niniejszej SIWZ –  wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. Wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową musi 
wynosić minimum: 

− 1 000 000,00 PLN - dla części zamówienia nr 1 
− 300 000,00 PLN - dla części zamówienia nr 2 

 
W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę informacja od podmiotu, w którym 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych 
lub zdolność kredytową Wykonawcy poprzez określenie jedynie liczby cyfr widniejących na 
koncie, zamiast jej pełnego ujawniania, Zamawiający przy ocenie spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu uzna, iŜ Wykonawca przedstawił 
potwierdzenie dotyczące najniŜszej kwoty moŜliwej do zapisania przy uŜyciu ujawnionej 
liczby cyfr. 
 
W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty 
zagraniczne (np.: informacja z banku lub SKOK, wykaz zrealizowanych zamówień, itp.), 
Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg. kursu NBP z dnia wystawienia 
dokumentu (informacja z banku lub SKOK) lub daty odbioru wykonanych robót (wykaz 
wykonanych zamówień).  
 

Ponadto Wykonawca musi : 
8. złoŜyć wraz z ofertą dokument potwierdzający zgodność czytnika kart ze standardem 

Microsoft WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Labs). 
9. wypełnić i podpisać formularz ofertowy  (wzór formularza określa załącznik nr 2 do SIWZ). 
 

 
 

UWAGA:  
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 
1) zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2, 3 i 5, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe: 
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
− nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
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na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
− nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2) zamiast dokumentu wymienionego w pkt 4 składa zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp - 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla poszczególnych 
rodzajów dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2). 

  

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.  O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony 
zgodnie z art.  24 ust. 3 ustawy Pzp,  z zastrzeŜeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

 
 
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z  WYKONAWCAMI ORAZ 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW: 
 
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach 

procedury przetargowej jest: Agnieszka Pastuszak – Wydział Zamówień Publicznych BF KGP, 
tel. (022) 60-124 82. 

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 oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 



 

   
Sprawa nr 14/BŁiI/08/AP – „DoposaŜenie Policji, do poziomu komisariatów oraz wybranych posterunków 
dzielnicowych, w sprzęt dostępowy do policyjnych systemów informatycznych oraz DoposaŜenie słuŜb dyŜurnych w 
sprzęt dostępowy do systemów informatycznych”   

                7/51 

 

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: 
 
1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel 

wpłaty, w wysokości:       .  
− w części nr 1 – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); 
− w części nr 2 – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych); 

2. Wadium, moŜe być wniesione łącznie dla kilku części lub kaŜdej osobno. Kwotę wnoszonego 
wadium naleŜy podać w rozbiciu na poszczególne części. 

3. Forma wnoszenia wadium.  
 Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

− pieniądzu, 
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
− gwarancjach bankowych, 
− gwarancjach ubezpieczeniowych, 
− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

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

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

 
Komenda Główna Policji 

Bank Zachodni WBK S.A.  VIII O/Warszawa  
80 1090 1870 0000 0005 0400 0004 

z dopiskiem nr sprawy 14 /BŁiI/08/AP 
 
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złoŜone lub 

wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert  
i musi obejmować cały okres związania ofertą. 

6. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 3 (z wyłączeniem formy pienięŜnej), 
naleŜy złoŜyć w formie oryginału w Biurze Finansów KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w 
Warszawie pok. 516 (w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00). 
Nie naleŜy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6, muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. 
Podpis winien być sporządzony w sposób umoŜliwiający jego identyfikację, np. złoŜony wraz 
z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno 
wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 
na kaŜde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 

8. Wykonawca, który nie zabezpieczy złoŜonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie 
wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, a jego oferta będzie 
odrzucona (art. 24 ust. 4). 

9. Zasady zwrotu i utraty wadium. 
Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeŜeli zostaną spełnione warunki określone 
w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w 
przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 
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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. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 
2. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę na dowolnie wybrane części tego zamówienia. 
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) upowaŜnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich. 

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

5. 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 oświadczenia zawiera zał. nr 3b) oraz pkt 2,3,4,5. 

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 oświadczenia zawiera zał. nr 3a, oraz złoŜenie 
dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt. 6,7,8. 

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.  
7. 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 przez upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z 
opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ – Wymagana forma składanych dokumentów). 

8. Zamawiający zaleca, by kaŜda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była kolejno 
ponumerowana. 
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9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 
uniemoŜliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemoŜliwiający zmianę jej zawartości bez 
widocznych śladów naruszenia. 

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być 
parafowane (lub podpisane) przez osob(ę)y upowaŜnioną (e)  

11. 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.  

12. 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. 

13. 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. 

 
 
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 oraz opisana według poniŜszego wzoru: 
 

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

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

 
Postępowanie nr 14/BłiI/08/AP 

Oferta na  „ DoposaŜenie Policji, do poziomu komisariatów oraz wybranych posterunków 
dzielnicowych, w sprzęt dostępowy do policyjnych systemów informatycznych oraz 
DoposaŜenie słuŜb dyŜurnych w sprzęt dostępowy do systemów informatycznych”  

Nie otwierać przed dniem 22.04.2008 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. 
 
3. Koperta poza oznakowaniem jak wyŜej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem 

Wykonawcy. 
4. Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 22.04.2008 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). 
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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 22.04.2008 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 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:  
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 INFORMAC JA O WALUCIE W 
JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 
WYKONAWCĄ: 

 
1. Przez łączną cenę oferty brutto naleŜy rozumieć cenę 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.). 
2. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową brutto oraz wartość brutto zamówienia 
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dla kaŜdej części zamówienia. W przypadku części zamówienia nr 1 Wykonawca zobowiązany 
jest podać cenę jednostkową brutto oraz wartość brutto zamówienia dla kaŜdej z grup oraz dla 
kart mikroprocesowych. PowyŜsze wartości Wykonawca podaje w formularzu ofertowym 
(załącznik nr 2 do SIWZ). 

3. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, a związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, m.in. koszty ubezpieczenia zamówienia, koszty 
załadunku, koszty transportu, koszty rozładunku itp., a w przypadku Wykonawcy spoza 
wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej równieŜ opłaty celne na warunkach DDP. 

4. 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. 

5. 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 S POSOBU OCENY OFERT:  
 
1. Oceniane kryteria i ich znaczenie: 

 
 
DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 1 
 

Lp.  OPIS KRYTERIÓW OCENY 
ZNACZENIE 

[%] 

1. 
 
Cena oferty brutto 

 
70 

 

2.  Funkcjonalność 30 

 

1. Ceny ofert brutto (waga 70 %) będą obliczone zgodnie z poniŜszym wzorem: 

CN 
C =  ------- x 70 

Co 
 

gdzie: 

C  – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku)  

CN  – oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert. 

Co  – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty. 
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W celu porównania ofert zamawiający dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium 

ceny doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę naleŜnego obciąŜającego 

zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła. 

2. Ocena funkcjonalności (waga 30 %) będzie obliczona na podstawie załączonej tabeli 

„TABELA PARAMETRÓW OFEROWANEGO SPRZĘTU SK” (tabela poniŜej) zgodnie z 

poniŜszym wzorem: 

Fo 

F  =  ------ x 30 
FMAX 

 
gdzie: 

F  – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „funkcjonalność” (z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku)  

Fo  – oznacza łączną ilość punktów za funkcjonalność ocenianej oferty obliczonej zgodnie z 

tabelą dla SD od K1 do K4. 

F MAX -  oznacza łączną ilość punktów za funkcjonalność najlepszej oferty obliczonej zgodnie z 

tabelą dla SD od K1 do K4. 

  
 
3. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z największą ilością punktów z uwzględnieniem wag 

kaŜdego kryterium i wyliczona wg wzoru: 
 

O = C+ F 

 
gdzie: 

O -  oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę  

C  – oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „Cena oferty brutto”. 

F – oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „Funkcjonalność” 
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TABELA PARAMETRÓW OFEROWANYCH STANOWISK KOMPUTEROWY CH 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 
(Punktacja ) 

 

L.p.  Komponent  Pod-komponent  Parametr  Oznaczenie 
parametru  

Maks. 
wartość 

parametru  
 
TABELA PARAMETRÓW OFEROWANEGO SPRZĘTU DOSTĘPOWEGO 

 

1  Pamięć operacyjna 

Pojemność 
pamięci: 
minimum 2GB, 
2 punkty za 
kaŜde 1 GB 
powyŜej 
minimum, nie 
więcej niŜ 8 
punktów 

K1 8 

2  Dysk twardy 

Pojemność 
dysku twardego: 
minimum 250 
GB, 
4 punkty za 400 
GB i powyŜej  

K2 4 

3 

Ekran 
kolorowy 
19” 
(monitor) 

Rozdzielczość 

1440x900 
pikseli, 
8 pkt  powyŜej  
minimum 

K3 8 

4 

Ekran 
kolorowy 
40” 
(monitor) 

Rozdzielczość 

1366x768 
pikseli,  
8 pkt powyŜej 
minimum 

K4 8 

 Maksymalna suma punktów (Fmax) 28 
 
 
DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 2 
 
 

Lp.  OPIS KRYTERIÓW OCENY 
ZNACZENIE 

[%] 

1. 
 
Cena oferty brutto 
 

 
 

100 
 

 

W celu porównania ofert zamawiający dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny 
doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę naleŜnego obciąŜającego 
zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła. 
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Ocena ofert zostanie przeprowadzona, dla kaŜdej części przedmiotu zamówienia w oparciu o 
przedstawione wyŜej kryterium. Oferta, która otrzyma najwyŜsza liczę punktów za wskazane 
kryterium zostanie uznana za ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego.  
 

2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: 
 

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

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

c. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie i niniejszej SIWZ oraz zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryterium wyboru. 

 
XV. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFER TY Z        

 ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  
 
1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, na zasadach określonych w art. 91a – 91c ustawy Pzp. 
2. Zamawiający drogą elektroniczną zaprosi do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty niepodlegające odrzuceniu. 
3. Zamawiający prześle dane dotyczące zaproszonych Wykonawców do PWPW S.A. w celu 

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

4. Kryterium oceny ofert, które będzie stosowane w toku aukcji elektronicznej, będzie „cena”. 
5. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

− komputer klasy PC, 
− system operacyjny Windows 2000 lub wyŜszy; 
− zegar 300Mhz, 64MB RAM; 
− stałe łącze internetowe; 
− przeglądarka Internet Explorer 5.5 bądź wyŜsza; 
− aplet java pobrany jednorazowo przy pierwszym połączeniu ze stroną; 
− wyłączona autoryzacja na serwerze proxy; 
− waŜny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego. 

6. Istnieje moŜliwość udziału w odpłatnym szkoleniu dla Wykonawców dotyczącym obsługi 
systemu aukcyjnego - informacje pod numerem telefonu: (22) 53 12 764. 

7. PWPW S.A. udziela informacji technicznych związanych z organizacją licytacji elektronicznej 
pod numerem tel. (22) 531 27 64, e-mail: ppp@pwpw.pl 

 
XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 
PUBLICZNEGO:  

 
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o 

wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 
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2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 
o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego 
działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złoŜonej przez 
niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed 
podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoŜy dokument wymagany treścią art. 230 
ustawy z dnia 15 września 2000 r.   – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z  2000 r., Nr 94, 
poz. 1037 z późn. zm.), chyba, Ŝe ww. dokument  został złoŜony przez Wykonawcę w 
ofercie.  

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do 
oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłoŜą 
stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłoŜenia umowy 
regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał  
od zawarcia umowy (poprzez niedopełnienie formalności, jakie muszą być dokonane w celu 
zawarcia umowy), Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, chyba, Ŝe zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
 
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

 
1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy  
w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Forma wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. Zabezpieczenie moŜe 
być wnoszone w następujących formach: 
− w pieniądzu, 
− w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

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

3. Gwarancja musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być 
sporządzony w sposób umoŜliwiający jego identyfikację, np. złoŜony wraz z imienną 
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (bankowej, 
ubezpieczeniowej) winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy na kaŜde pisemne 
Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego.  

4. Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zostaną 
podane Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą po 
rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z 
zastosowaniem art. 150, ust. 3-6 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy  
w sposób określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 
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XVIII.   ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 

Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w Projekcie umowy - załącznik nr 4 
do SIWZ.  

 
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 ustawy Pzp - 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 
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  Formularz ofertowy 
Nr 3, 3a, 3b  Oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
Nr 4  Projekt umowy 
Nr 5  Wzór wykazu wykonanych dostaw  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
Sprawa nr 14/BŁiI/08/AP – „DoposaŜenie Policji, do poziomu komisariatów oraz wybranych posterunków 
dzielnicowych, w sprzęt dostępowy do policyjnych systemów informatycznych oraz DoposaŜenie słuŜb dyŜurnych w 
sprzęt dostępowy do systemów informatycznych”   

                17/51 

 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

spr. nr 14 /BŁiI/08/AP 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia  

 
SŁOWNIK POJĘĆ: 

• CPSA – obecnie istniejący w Policji Centralny Policyjny System Autoryzacji, który zostanie 
zastąpiony systemem BTUU. 

• BTUU – wdraŜany system bezpiecznego trybu uwierzytelniania uŜytkownika 

• SD – stanowisko dostępowe  -  komputer typu PC z czytnikiem kart mikroprocesorowych 
wyposaŜony w system operacyjny, przeglądarkę WWW, pakiet oprogramowania biurowego 
umoŜliwiający tworzenie dokumentów i zapisywanie ich na dysku lokalnym, logowanie się 
do sieci PSTD (przy wykorzystaniu BTUU), pracę z systemami informatycznymi Policji. 

• Oprogramowanie – Licencjonowane, standardowe oprogramowanie będące składnikiem 
składanej Zamawiającemu oferty. 

• Producent oprogramowania – firma, która ma prawa do oprogramowania, produkuje 
Oprogramowanie oraz sprzedaje licencje na uŜytkowanie Oprogramowania czyniąc to 
samodzielnie lub poprzez inne podmioty uprawnione do oferowania i sprzedaŜy licencji 
oprogramowania. 

• Licencja oprogramowania – Ograniczone prawo rzeczowe upowaŜniające do 
niewyłącznego korzystania z Oprogramowania przez określoną w umowie liczbę 
nazwanych uŜytkowników na warunkach zapisanych w umowie  

• PSTD – Policyjna Sieć Transmisji Danych – korporacyjna Sieć Teleinformatyczna Policji, 
nieposiadającą punktów styku z siecią Internet, w której pracują wszystkie centralne 
policyjne systemy informatyczne. 

• PKI - infrastruktura klucza publicznego. 

Pozostałe określenia uŜyte w opracowaniu naleŜy rozumieć zgodnie z powszechnie akceptowalną 
nomenklaturą w dziedzinie problemu. 
 
Charakterystyka przedmiotu zamówienia  

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do magazynów Zamawiającego Stanowisk 
Dostępowych rozumianych jako SD wraz z oprogramowaniem przeznaczonych do pracy w 
centralnych Systemach Informatycznych Policji, do których naleŜy w szczególności: Krajowy 
System Informacyjny Policji. SD muszą realizować uwierzytelnienie i autoryzację zgodnie z 
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obowiązującymi w Policji zasadami autoryzacji opisanymi w postaci specyfikacji określonej dla 
czytnika kart kryptograficznych PKI, wymagań dotyczących kart mikroprocesorowych oraz kontroli 
dostępu do stanowiska dostępowego, bez dodatkowych nakładów finansowych i pracy ze strony 
zamawiającego.  
Uwierzytelnienie i autoryzacja uŜytkownika we wdraŜanym systemie BTUU odbywa się 
w oparciu o infrastrukturę klucza publicznego (PKI). 
 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymogów w zakresie zapewnienia efektywności 
energetycznej dostarczanych urządzeń, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) 106/2008 z dnia 15.01.2008 w sprawie wspólnotowego programu 
znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (wersja przekształcona). 
 
Część zamówienia nr 1 
 
GRUPA I 
STANOWISKA DOSTĘPOWE    kod (CPV -30231300-0) 
KOMPUTERY KLASY PC (wymagania minimalne)     ilość 45 szt. 
 

JC-1 Procesor:  x86 technologia 64, dwurdzeniowy, 2 MB Cache 

JC-2 Płyta główna: 1 PCI Express x 16, 2 sloty PCI, 4 gniazda DIMM, 6 gniazd USB 2.0 – dwa 

gniazda USB umieszczone na płycie czołowej stacji dostępowej (w miejscach łatwo 

dostępnych), nie dopuszcza się moŜliwości stosowania zewnętrznych koncentratorów USB, 

BIOS płyty głównej nie starszy niŜ 6 miesięcy. 

JC-3 Pamięć operacyjna: 2 GB DDR 2  (z moŜliwością rozbudowy do 4 GB.) 

JC-4 Karta grafiki: - 256 MB DDR3 /128 magistrala, porty (2 x DVI w celu obsłuŜenia dwóch 

monitorów LCD jednocześnie) Pełne wsparcie dla DirectX 10. Nie dopuszcza się 

zintegrowanej karty grafiki. 

JC-5 Karta dźwiękowa: Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty zintegrowanej z płytą 

główną zgodnej z zainstalowanym systemem operacyjnym. 

JC-6 Karta sieciowa:  10/100/1000 Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty zintegrowanej z 

płytą główną. 

JC-7 Dysk twardy:  250GB, SATA, 16 MB Cache (podzielony na dwie partycje wg procentowego 

podziału 25% do 75%). 

JC-8 Napęd: Nagrywarka DVD Dual Layer +-R/RW z zainstalowanym oprogramowaniem w języku 

polskim. 

JC-9 Napęd FDD: 3,5”, 1,44 MB. 

JC-10 Klawiatura: PS/2 lub USB QWERTY. 

JC-11 Mysz:  optyczna PS/2 lub USB - 2 przyciski + rolka przewijania, podkładka. 

JC-12 Obudowa: z zasilaczem standart ATX 2.3, 300W PFC aktywny, sloty zewnętrzne 3x 5,25”, 

2 x 3,5”, wentylator 120 mm. 
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JC-13 Monitor kolorowy:  1 * LCD 19”, 1440x900 pikseli, minimalny kontrast – 800:1, co najmniej 

jasność 300cd/m², minimalny kąt widzenia poziom: 160, minimalny kąt widzenia pion: 160, 

komplet kabli zasilający 1,8m sygnałowy 1,8m, czas odświeŜania maks. 5ms, złącze DVI. 

JC-14 Głośniki: 120W, płynna regulacja głośności, szerokość pasma 20Hz-20kHz, wyjście 

słuchawkowe, zasilacz wewnętrzny. 

JC-15 Monitor kolorowy:  1 * LCD 40”, minimum 1366x768 pikseli, minimalny kontrast – 1000:1, 

minimum jasność 500cd/m², kąt widzenia poziom: 170, kąt widzenia pion: 170, komplet 

kabli zasilający 1,8m sygnałowy 1,8m, czas odświeŜania min. 8 ms, port DVI, moŜliwość 

montaŜu na ścianie + uchwyty. 

JC-16 System operacyjny:  Microsoft Windows Vista Busines PL OEM (licencja i nośnik DVD), 

sterowniki do płyty głównej oraz podzespołów komputera dostarczone na oddzielnych 

nośnikach. 

JC-17 Oprogramowanie biurowe:  OpenOfficePL  

JC-18 Listwa zasilająca:  3.0 m napięcie 230V Częstotliwość 50 Hz, ObciąŜalność jednego 

gniazda nie mniejsza niŜ 460W, Ilość gniazd w listwie 5, Wyłącznik dwubiegunowy – 

podświetlony, zabezpieczenie prądowe bezpiecznik 10A – 250 V, zabezpieczenie 

przepięciowe – impulsowe 1x 130J< 10/1000us. 

JC-19 Czytnik kart mikroprocesorowych.  

1. Czytnik kart mikroprocesorowych jako urządzenie wewnętrzne (wbudowane) komputera 
podłączony przez wewnętrzny port USB 2.0. 

2.  Czytnik kart musi być zgodny ze standardem PC/SC.  

3. Czytnik kart musi być zgodny ze standardem Microsoft WHQL (Microsoft Windows 
Hardware Quality Labs). Zgodność potwierdzona przez uprawniony podmiot odpowiedzialny 
za weryfikacją spełnienia wymagań dla standardu WHQL. 

4. Czytnik musi umoŜliwiać odczyt dostępnych na rynku kart kryptograficznych zgodnych z 
normą ISO-7816, a w szczególności umoŜliwiać współpracę z kartą w standardzie 
PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01. 

5. Czytnik musi posiadać sygnalizację optyczną (np. diodową) akceptacji karty, pracy z kartą. 

6. Czytnik musi współpracować z oferowanymi kartami mikroprocesorowymi oraz obecnie 
uŜytkowanymi w Policji CRYPTOTECH MULTI SIGN, OBERTUR ID ONE ENCARD. 

UWAGA:  1. Oferowane czytniki kart mikroprocesorowych i kart y mikroprocesorowe 

muszą współpracować z posiadanym przez Policję systemem BTUU funkcjonującym w 

Policyjnej Sieci Transmisji Danych.  
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KARTY MIKROPROCESOROWE   135 sztuk  
 

Wymagania dotyczące kart mikroprocesorowych: 

1) Karta musi współpracować z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 2000/XP/Vista. 

2) Karta musi realizować algorytmy RSA i 3DES. 

3) Karty muszą być zgodne z normą ISO-7816 część 1,2,3,4,8. 

4) Obszar pamięci na klucze prywatne, certyfikaty i inne obiekty nie moŜe być mniejszy niŜ 32 
KB. 

5) Karta musi realizować podpis RSA przy uŜyciu klucza prywatnego znajdującego się na karcie. 
Zaimplementowany algorytm RSA musi być zgodny ze specyfikacją PKCS#1 w wersji 1.5.  

6) Wraz z kartą musi być dostarczona biblioteka dynamiczna DLL dla systemów Windows 
2000/XP/Vista z implementacją interfejsu PKCS#11 w wersji co najmniej 2.01. Implementacja 
interfejsu musi być zgodna ze standardem PKCS#11 opublikowanym przez firmę RSA 
SECURITY. 

7) Dostarczona karta mikroprocesorowa musi umoŜliwiać wygenerowanie nowej pary kluczy RSA, 
zapis klucza prywatnego, realizację podpisu RSA oraz zapis certyfikatu na kartę. 

8) Karta musi umoŜliwić przechowywanie co najmniej czterech kluczy prywatnych o długości co 
najmniej 1024 bity wraz z ich certyfikatami. 

9) Karta musi umoŜliwiać elastyczne definiowanie profilu definiującego zasady kontroli dostępu do 
obiektów chronionych na karcie, w tym co najmniej: 

a) MoŜliwość definiowania min. 3 odrębnych kodów PIN oraz związanych z nimi 3 odrębnych 
kodów PUK (odblokowanie zablokowanego kodu PIN); 

b) MoŜliwość definiowania min. i max długości kaŜdego kodu PIN oraz PUK oraz ilości 
błędnych prób ich podawania, po których następuje zablokowanie dostępu do kluczy 
prywatnych i obiektów danych chronionych danym kodem; 

c) MoŜliwość definiowania ilości operacji dostępu do danych, na którą waŜne jest jednorazowe 
podanie danego kodu PIN (1, kilka operacji, brak limitu); 

d) MoŜliwość swobodnego wybierania podczas generowania lub zapisywania danych kodu 
PIN, który będzie chronił dostępu do tych danych; 

e) MoŜliwość zapewnienia, iŜ końcowy uŜytkownik karty jest jedyną osobą, która posiada 
dostęp do kluczy prywatnych wygenerowanych na jego karcie; 

f) MoŜliwość zabezpieczonej, ponownej inicjalizacji zablokowanej karty bez moŜliwości 
dostępu do zablokowanych sekretów (karta z zablokowanymi kodami PUK moŜe być 
sformatowana i ponownie uŜyta ale obiekty zablokowane ulegają bezpowrotnemu 
skasowaniu); 
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10)  Karta musi umoŜliwiać generowanie wewnątrz oraz zapis z zewnątrz kluczy 
symetrycznych 3DES. 

11) Karta musi umoŜliwiać zapisywanie dowolnych obiektów danych. 

12)  Wielokrotne usuwanie i zapisywanie ponownie kluczy kryptograficznych i obiektów danych 
nie moŜe powodować zmniejszania się dostępnej pamięci na te dane (karta musi zarządzać 
dynamicznie przydziałem i zwalnianiem pamięci). 

13)  Karta musi pozwalać na efektywne i elastyczne wykorzystanie pamięci na dane i nie moŜe 
rezerwować na sztywno obszarów pamięci danych bez ich rzeczywistego wykorzystania (np. 
nie jest dopuszczalne sztywne definiowanie ilości pamięci przeznaczonej na klucze, certyfikaty, 
dowolne dane). 

14)  Definiowanie profilu pamięci karty, ilości kodów PIN/PUK, ich parametrów (długości, ilości 
błędnych prób, itd) musi być moŜliwe wielokrotnie przez Zamawiającego. 

15)  Certyfikat bezpieczeństwa układu mikroprocesorowego karty musi posiadać przynajmniej 
jeden z wymienionych poziomów: ITSEC E3 HIGH lub Common Criteria EAL4 lub FIPS 140-
Level3. 

16)  Karta musi być bezterminowa (nie posiada terminu waŜności). 

17) Karta musi umoŜliwić uwierzytelnianie w przeglądarce Internet Explorer za pośrednictwem 
interfejsu MS CSP. 

18)  Karta udostępniana przez oba interfejsy (PKCS#11 i MS CSP) musi umoŜliwiać pracę 
wieloaplikacyjną (jednoczesne uŜywanie karty przez wiele aplikacji). Klucze i obiekty danych 
zapisywane za pośrednictwem jednego interfejsu muszą być dostępne dla drugiego interfejsu. 

19)  Dostarczone interfejsy muszą wspierać mechanizm czasowo dostępnego eksportu 
wygenerowanego klucza prywatnego przez oba interfejsy programowe (do czasu zamknięcia 
sesji) w celu realizacji funkcji „key backup”. 

20)  Wsparcie dla moŜliwości jednoczesnego uwierzytelnienia do wszystkich kluczy 
chronionych oddzielnymi kodami PIN (np. uwierzytelniającego klucza SSL i klucza 
podpisującego dokument elektroniczny) – utrzymanie uwierzytelnienia do jednego klucza 
prywatnego podczas uwierzytelniania do innych kluczy. 

21)         Dla obsługi automatycznej personalizacji i inicjalizacji karty przez Policyjne Centrum 
Certyfikacji wymagane jest dostarczenie biblioteki dynamicznej DLL dla Windows 
2000/XP/2003/Vista realizującej pełną inicjalizację karty wg wybranego profilu, za 
pośrednictwem czytnika zgodnego ze standardem PC/SC, na podstawie parametrów 
konfiguracyjnych zdefiniowanych w zewnętrznym pliku konfiguracyjnym wskazanym jako 
parametr dla tej funkcji: 

 BOOL InitializeCard(LPCTSTR pszReaderName, LPCTSTR p szProfileFileName);  
 BOOL GetLastErrorStrng(LPTTSTR pszStringBuff, DWORD*  pcbBuffLen);  
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22)  Wykonawca muszą dostarczyć narzędzia w postaci bibliotek programistycznych, 
umoŜliwiających w procesie automatycznej generacji kart moŜliwość ponownego uaktywnienia 
zablokowanych kart po wyczerpaniu błędnych kombinacji PIN i PUK przed ponowną 
personalizacją.  

23) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opis dostępnych parametrów zawartych w pliku 
konfigurującym profil inicjowanej karty. 

 
GRUPA II 
STANOWISKA DOSTĘPOWE  kod (CPV -30231300-0) 
KOMPUTERY KLASY PC (wymagania minimalne)   ilość 237 szt. 
 

PoniŜej przedstawione są wymagania minimalne jakie musi spełnić stanowisko komputerowe: 

JC -1 Procesor:  x86 technologia 64, dwurdzeniowy, 2 MB Cache. 

JC -2 Płyta główna: 1 PCI Express x 16, 2 sloty PCI, 4 gniazda DIMM, 6 gniazd USB 2.0 – dwa 

gniazda USB umieszczone na płycie czołowej stacji dostępowej, w miejscach łatwo 

dostępnych (nie dopuszcza się moŜliwości stosowania zewnętrznych koncentratorów USB), 

BIOS płyty głównej nie starszy niŜ 6 miesięcy. 

JC-3 Pamięć operacyjna: 2 GB DDR 2 (z moŜliwością rozbudowy do 4 GB.) 

JC-4 Karta grafiki: 256 MB RAM (pamięć karty moŜe być wydzielana z pamięci operacyjnej RAM 

pod warunkiem zwiększenia jej ilości o wielkość pamięci wykorzystywanej przez kartę 

grafiki). 2 porty DVI. Pełne wsparcie dla DirectX 10. 

JC-5 Karta dźwiękowa: Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty zintegrowanej z płytą 

główną zgodnej z zainstalowanym systemem operacyjnym. 

JC -6 Karta sieciowa:  10/100/1000 Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty zintegrowanej z 

płytą główną. 

JC - 7 Dysk twardy:  250GB, SATA, 16 MB Cache (podzielony na dwie partycje wg procentowego 

podziału 25% do 75%). 

JC - 8 Napęd: Nagrywarka DVD  Dual Layer +-R/RW z zainstalowanym oprogramowaniem w 

języku polskim. 

JC -9 Napęd FDD: 3,5”, 1,44 MB. 

JC-10 Klawiatura: PS/2 lub USB QWERTY. 

JC -11 Mysz:  optyczna PS/2 lub USB - 2 przyciski + rolka przewijania, podkładka. 

JC -12 Obudowa: z zasilaczem standart ATX 2.3, 300W PFC aktyw., sloty zewnętrzne 3 x 5.25”, 

2x 3,5”wentylator 120 mm.  

JC -13 Monitor kolorowy:  1 * LCD 19”, 1440x900 pikseli,  minimalny kontrast – 800:1, co 

najmniej jasność 300cd/m², minimalny kąt widzenia poziom: 160, minimalny kąt widzenia 
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pion: 160,  

komplet kabli zasilający 1,8m sygnałowy 1,8m, czas odświeŜania maks. 5ms, 1 złącze DVI. 

JC-14 Głośniki: 120W, płynna regulacja głośności, szerokość pasma 20Hz-20kHz, wyjście 

słuchawkowe, zasilacz wewnętrzny. 

JC-15 System operacyjny:  Microsoft Windows Vista Busines PL OEM – 32-bit  (licencja i nośnik 

DVD), sterowniki do płyty głównej oraz podzespołów komputera dostarczone na 

oddzielnych nośnikach. 

JC-16 Oprogramowanie biurowe:  OpenOfficePL  

JC-17 Listwa zasilająca:  3.0 m napięcie 230V Częstotliwość 50 Hz, ObciąŜalność jednego 

gniazda nie mniejsza niŜ 460W, Ilość gniazd w listwie 5, Wyłącznik dwubiegunowy – 

podświetlony, zabezpieczenie prądowe bezpiecznik 10A – 250 V, zabezpieczenie 

przepięciowe – impulsowe 1x 130J< 10/1000us. 

JC-18. Czytnik kart mikroprocesorowych.  

� Czytnik kart mikroprocesorowych jako urządzenie wewnętrzne (wbudowane) komputera 
podłączony przez wewnętrzny port USB 2.0. 

� Czytnik kart musi być zgodny ze standardem PC/SC. 

� Czytnik  musi być zgodny ze standardem Microsoft WHQL (Microsoft Windows Hardware 
Quality Labs). Zgodność potwierdzona przez uprawniony podmiot odpowiedzialny za 
weryfikację spełnienia wymagań dla standardu WHQL. 

� Czytnik musi umoŜliwiać odczyt dostępnych na rynku kart kryptograficznych zgodnych z 
normą ISO-7816, a w szczególności umoŜliwiać współpracę z kartą w standardzie 
PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01. 

� Czytnik musi posiadać sygnalizację optyczną (np. diodową) akceptacji karty, pracy z kartą. 

� Czytnik musi współpracować z oferowanymi kartami mikroprocesorowymi oraz obecnie 
uŜytkowanymi w Policji CRYPTOTECH MULTI SIGN, OBERTUR ID ONE ENCARD. 

UWAGA: 1. Oferowane czytniki kart mikroprocesorowych i karty mikroprocesorowe mają 
współpracować z posiadanym przez Policję systemem BTUU funkcjonującym w Policyjnej 
Sieci Transmisji Danych.  

KARTY MIKROPROCESOROWE  711 sztuk  

Wymagania dotyczące kart mikroprocesorowych: 

1. Karta musi współpracować z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 2000/XP/Vista. 
2. Karta musi realizować algorytmy RSA i 3DES. 
3. Karty muszą być zgodne z normą ISO-7816 część 1,2,3,4,8. 
4. Obszar pamięci na klucze prywatne, certyfikaty i inne obiekty nie moŜe być mniejszy niŜ 32 

KB. 
5. Karta musi realizować podpis RSA przy uŜyciu klucza prywatnego znajdującego się na 

karcie. Zaimplementowany algorytm RSA musi być zgodny ze specyfikacją PKCS#1 w 
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wersji 1.5.  
6. Wraz z kartą musi być dostarczona biblioteka dynamiczna DLL dla systemów Windows 

2000/XP/Vista z implementacją interfejsu PKCS#11 w wersji co najmniej 2.01. 
Implementacja interfejsu musi być zgodna ze standardem PKCS#11 opublikowanym przez 
firmę RSA SECURITY. 

7. Dostarczona karta mikroprocesorowa musi umoŜliwiać wygenerowanie nowej pary kluczy 
RSA, zapis klucza prywatnego, realizację podpisu RSA oraz zapis certyfikatu na kartę. 

8. Karta musi umoŜliwić przechowywanie co najmniej czterech kluczy prywatnych o długości 
co najmniej 1024 bity wraz z ich certyfikatami. 

9. Karta musi umoŜliwiać elastyczne definiowanie profilu definiującego zasady kontroli dostępu 
do obiektów chronionych na karcie, w tym co najmniej: 
a) MoŜliwość definiowania min. 3 odrębnych kodów PIN oraz związanych z nimi 3 

odrębnych kodów PUK (odblokowanie zablokowanego kodu PIN). 

b) MoŜliwość definiowania min. i max długości kaŜdego kodu PIN oraz PUK oraz ilości 
błędnych prób ich podawania, po których następuje zablokowanie dostępu do kluczy 
prywatnych i obiektów danych chronionych danym kodem. 

c) MoŜliwość definiowania ilości operacji dostępu do danych, na którą waŜne jest 
jednorazowe podanie danego kodu PIN (1, kilka operacji, brak limitu). 

d) MoŜliwość swobodnego wybierania podczas generowania lub zapisywania danych kodu 
PIN, który będzie chronił dostępu do tych danych. 

e) MoŜliwość zapewnienia, iŜ końcowy uŜytkownik karty jest jedyną osobą, która posiada 
dostęp do kluczy prywatnych wygenerowanych na jego karcie. 

f) MoŜliwość zabezpieczonej, ponownej inicjalizacji zablokowanej karty bez moŜliwości 
dostępu do zablokowanych sekretów (karta z zablokowanymi kodami PUK moŜe być 
sformatowana i ponownie uŜyta ale obiekty zablokowane ulegają bezpowrotnemu 
skasowaniu). 

10. Karta musi umoŜliwiać generowanie wewnątrz oraz zapis z zewnątrz kluczy 
symetrycznych 3DES. 

11. Karta musi umoŜliwiać zapisywanie dowolnych obiektów danych. 
12. Wielokrotne usuwanie i zapisywanie ponownie kluczy kryptograficznych i obiektów danych 

nie moŜe powodować zmniejszania się dostępnej pamięci na te dane (karta musi zarządzać 
dynamicznie przydziałem i zwalnianiem pamięci). 

13. Karta musi pozwalać na efektywne i elastyczne wykorzystanie pamięci na dane i nie moŜe 
rezerwować na sztywno obszarów pamięci danych bez ich rzeczywistego wykorzystania 
(np. nie jest dopuszczalne sztywne definiowanie ilości pamięci przeznaczonej na klucze, 
certyfikaty, dowolne dane). 

14. Definiowanie profilu pamięci karty, ilości kodów PIN/PUK, ich parametrów (długości, ilości 
błędnych prób, itd) musi być moŜliwe wielokrotnie przez Zamawiającego. 

15. Certyfikat bezpieczeństwa układu mikroprocesorowego karty musi posiadać przynajmniej 
jeden z wymienionych poziomów: ITSEC E3 HIGH lub Common Criteria EAL4 lub FIPS 
140-Level3. 

16. Karta musi być bezterminowa (nie posiada terminu waŜności). 
17. Karta musi umoŜliwić uwierzytelnianie w przeglądarce Internet Explorer za pośrednictwem 

interfejsu MS CSP. 
18. Karta udostępniana przez oba interfejsy (PKCS#11 i MS CSP) musi umoŜliwiać pracę 

wieloaplikacyjną (jednoczesne uŜywanie karty przez wiele aplikacji). Klucze i obiekty 
danych zapisywane za pośrednictwem jednego interfejsu muszą być dostępne dla drugiego 
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interfejsu. 
19. Dostarczone interfejsy muszą wspierać mechanizm czasowo dostępnego eksportu 

wygenerowanego klucza prywatnego przez oba interfejsy programowe (do czasu 
zamknięcia sesji) w celu realizacji funkcji „key backup”. 

20. Wsparcie dla moŜliwości jednoczesnego uwierzytelnienia do wszystkich kluczy 
chronionych oddzielnymi kodami PIN (np. uwierzytelniającego klucza SSL i klucza 
podpisującego dokument elektroniczny) – utrzymanie uwierzytelnienia do jednego klucza 
prywatnego podczas uwierzytelniania do innych kluczy. 

21. Dla obsługi automatycznej personalizacji i inicjalizacji karty przez Policyjne Centrum 
Autoryzacji wymagane jest dostarczenie biblioteki dynamicznej DLL dla Windows 
2000/XP/2003/Vista realizującej pełną inicjalizację karty wg wybranego profilu, za 
pośrednictwem czytnika zgodnego ze standardem PC/SC,  na podstawie parametrów 
konfiguracyjnych zdefiniowanych w zewnętrznym pliku konfiguracyjnym wskazanym jako 
parametr dla tej funkcji: 
BOOL InitializeCard(LPCTSTR pszReaderName, LPCTSTR p szProfileFileName);  
BOOL GetLastErrorStrng(LPTTSTR pszStringBuff, DWORD*  pcbBuffLen);  
  

22.Wykonawca musi dostarczyć narzędzia w postaci bibliotek programistycznych, 
umoŜliwiających w procesie automatycznej generacji kart moŜliwość ponownego 
uaktywnienia zablokowanych kart po wyczerpaniu błędnych kombinacji PIN i PUK przed 
ponowną personalizacją.  

23. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opis dostępnych parametrów zawartych w pliku 
konfigurującym profil inicjowanej karty. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANOWISK KOMPUTEROWYCH 

Opis stanowiska komputerowego w zakresie jego funkcjonalności 

Konfiguracja stanowiska komputerowego musi gwarantować bezawaryjną pracę z centralnymi 
systemami policyjnymi: KSIP (Krajowy System Informacji Policyjnej), KRYPTOMAIL-C (w zakresie 
podpisu i deszyfracji), w środowisku graficznym, poprzez przeglądarkę internetową (zawierającą 
Microsoft VM for JAVA zgodnie z dostarczoną wersją SO) i aplikacje w technologii Oracle Forms, 
C++ oraz przekazywanie danych w sposób wierny, bezpieczny i w czasie rzeczywistym, po 
niezaprzeczalnym uwierzytelnieniu uŜytkownika i stanowiska dostępowego za pomocą karty i 
czytnika kart mikroprocesorowych. Stanowisko dostępowe jest przeznaczone dla końcowego 
uŜytkownika w centralnych systemach PSTD. Autoryzacja uŜytkownika w BTUU odbywa się w 
oparciu o infrastrukturę klucza publicznego (PKI). Stanowisko dostępowe musi ponadto 
funkcjonować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w tych systemach m.in. 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŜące do 
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz.1024). Mechanizm uwierzytelniania 
powinien zapewnić integralność i niezaprzeczalność jednoznacznej identyfikacji uŜytkownika i 
stanowiska dostępowego w istniejącej u zamawiającego strukturze Policyjnej Sieci Transmisji 
Danych (PSTD) oraz funkcjonującymi policyjnymi centralnymi systemami informatycznymi. W 
związku ze strukturą posiadanych systemów informatycznych, w której aplikacje uŜytkownika 
końcowego pracują w oparciu o aplikacje Microsoft, oferowany przez wykonawców system 
operacyjny i oprogramowanie biurowe musi zagwarantować uŜytkownikowi końcowemu 
bezawaryjną obsługę aplikacji poprzez unifikację i kompatybilność proponowanych rozwiązań.  
Oferowane stanowiska dostępowe powinno spełniać wymagania funkcjonalne, techniczne i 
uŜytkowe określone przez zamawiającego, charakteryzować się estetyką zewnętrzną, jednolitą 
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kolorystyką oraz zwartą konstrukcją chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi. Obudowa 
komputera klasy PC powinna być zaplombowana w sposób uniemoŜliwiający przypadkowe 
usunięcie zabezpieczeń. 

Oferowane stanowiska dostępowe muszą być wyposaŜone w oprogramowanie realizujące zadania 
w ramach następujących grup funkcjonalności: 

• Kontrola dostępu do stanowiska dostępowego 

 Kontrola dostępu do stanowiska dostępowego 

Oprogramowanie dostarczone wraz ze stanowiskiem dostępowym musi uwierzytelniać 
uŜytkowników uzyskujących dostęp do niego w oparciu o spersonalizowaną kryptograficzną kartę 
mikroprocesorową zawierającą dwa komplety danych w postaci klucza prywatnego i certyfikatu, 
przy czym oprogramowanie które realizuje to uwierzytelnienie musi zagwarantować spełnienie 
następujących warunków: 

KDS 1. Wszystkie niezbędne dane potrzebne do lokalnej autoryzacji UŜytkowników stanowiska 
komputerowego muszą być przechowywane lokalnie na tym stanowisku.  

KDS 2. Zarządzanie kontami UŜytkowników moŜe realizować jedynie lokalny Administrator. 

KDS 3. Administrator moŜe zalogować się do systemu operacyjnego stanowiska dostępowego wyłącznie przy 
uŜyciu właściwej spersonalizowanej karty kryptograficznej, po podaniu właściwego kodu PIN do 
karty oraz systemowego hasła Administratora. 

KDS 4. Pozostali uŜytkownicy mogą się zalogować do systemu operacyjnego jedynie przy uŜyciu właściwej, 
spersonalizowanej karty kryptograficznej. Podczas procesu logowania UŜytkownik musi podać  
właściwy PIN do swojej karty. 

KDS 5. Po prawidłowym zalogowaniu, zarówno Administrator jak i zwykli UŜytkownicy pracują w swoich 
osobistych profilach systemu operacyjnego.  

KDS 6. Podczas trwania sesji lokalnego Administratora, jego karta musi się znajdować w czytniku. Wyjęcie tej 
karty musi spowodować zablokowanie moŜliwości pracy na stanowisku dostępowym bez 
przerywania sesji z programami uŜytkowymi – wymóg ten musi być spełniony teŜ dla komputera, 
który nie jest podłączony do sieci LAN. Wyjątek moŜe stanowić jedynie sytuacja, gdy Administrator 
uruchamia aplikację przeznaczoną do zarządzania UŜytkownikami systemu i ich kartami 
kryptograficznymi i potrzebuje wyjąć swoją kartę z czytnika po to by włoŜyć i zarejestrować kartę 
UŜytkownika. Wyjęcie karty w dowolnym innym momencie musi spowodować natychmiastowe 
zablokowanie moŜliwości pracy na stanowisku komputerowym z jednoczesnym ukryciem bieŜącej 
zawartości ekranu. Odblokowanie komputera będzie moŜliwe po wprowadzeniu karty 
mikroprocesorowej do czytnika (po po zytywnym uwierzytelnieniu komputer powinien znajdować się 
w tym samym stanie - sesja powinna być zachowana). Odblokowanie powinno nastąpić poprzez 
włoŜenie karty mikroprocesorowej, za pomocą której została otwarta sesja na stanowisku 
dostępowym. Stan uruchomionych aplikacji Administratora musi zostać przywrócony po 
prawidłowym odblokowaniu zablokowanego stanowiska dostępowego. 

KDS 7. Przez cały czas trwania sesji UŜytkownika, jego karta musi się znajdować w czytniku. Wyjęcie karty w 
dowolnym momencie pracy musi sp owodować natychmiastowe zablokowanie moŜliwości pracy na 
stanowisku dostępowym z jednoczesnym ukryciem bieŜącej zawartości ekranu. Odblokowanie 
systemu musi być moŜliwe jedynie po ponownym włoŜeniu wyjętej karty zalogowanego UŜytkownika 
i podaniu właściwego kodu PIN. Stan uruchomionych aplikacji UŜytkownika musi zostać 
przywrócony po prawidłowym odblokowaniu zablokowanego stanowiska komputerowego, wymóg 
ten musi być spełniony teŜ dla komputerów, które nie są podłączone do sieci LAN. 

KDS 8. W przypadku zablokowania  stanowiska dostępowego poprzez wyjęcie z niego karty moŜliwą akcją do 
podjęcia bez uwierzytelnienia moŜe być wyłącznie wyłączenie komputera. Aplikacja musi równieŜ 
umoŜliwić wyłączenie stanowiska dostępowego przy uŜyciu karty posiadającej uprawnienia 
administracyjne, poprzez zamknięcie sesji i wylogowanie bieŜącego uŜytkownika. W takim przypadku 
stan uruchomionych aplikacji uŜytkownika musi zostać utracony. 
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KDS 9. W danej chwili moŜe być zalogowany w systemie operacyjnym stanowiska dostępowego wyłącznie 

jeden UŜytkownik. Funkcjonalność przełączania kont uŜytkowników dostępna w systemie 
operacyjnym musi być zablokowana.  

KDS 10. Zarejestrowanie karty w systemie operacyjnym i przyporządkowanie jej do UŜytkownika systemu 
operacyjnego nie moŜe powodować zmiany naniesionych danych w sposób elektroniczny na kartę. 

KDS 11. W procesie uwierzytelniania UŜytkownika musi być wykorzystywany podpis elektroniczny oparty o 
algorytm RSA realizowany przez kartę kryptograficzną wkładaną przez uwierzytelnianego 
UŜytkownika. 

KDS 12. UŜytkownik musi mieć moŜliwość zmiany swojego kodu PIN do karty. 

KDS 13. W celu zapewnienia uniwersalności i otwartości oferowanego rozwiązania oprogramowanie 
realizujące uwierzytelnienie uŜytkownika w oparciu o kartę moŜe wyłącznie komunikować się z kartą 
poprzez interfejs programistyczn y PKCS#11 realizowany przez bibliotekę oprogramowania 
dostarczoną wraz z kartą. 

KDS 14. UŜytkownik musi korzystać ze stanowiska dostępowego równieŜ za pomocą obecnie posiadanych 
przez Policję kart CRYPTOTECH MULTI SIGN oraz OBERTUR ID ONE ENCARD. 

 
Część zamówienia nr 2 
 
DRUKARKI LASEROWE                               kod  CPV 30233231-9  282 sztuk  

(parametry minimalne – nie dotyczy formatu, technologii druku i kabla logicznego) 
 
DR – 1 Technologia druku: laser, czarno-biała. 
DR – 2 Format: A4 
DR – 3 Druk: dwustronny automatyczny  
DR – 4 Rozdzielczość: 600 x 600 dpi 
DR – 5 Szybkość druku: 20 str./min przy druku jednostronnym i rozdzielczości 600 x 600 dpi.  
DR – 6 Pamięć RAM : min. 32 MB  
DR – 7 Podajnik poziomy: 250 arkuszy A4 i podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy A4  
DR – 8 Interfejs: USB 2.0 
DR – 9 Emulacja: PCL 5e 
DR – 10 Normatywny cykl pracy: 10 000/miesiąc  
DR – 11 Kabel zasilający: 2,5 m. 
DR – 12 Kabel logiczny: 3 m, USB 2.0 
DR – 13 Instrukcja: skrócona i pełna w języku polskim.  
DR – 14 Sterowniki do systemu : Windows 2000/XP/Vista 
DR – 15 Inne : tryb oszczędzania tonera, toner w komplecie z drukarką ( dopuszczony i 
wyprodukowany przez producenta drukarki ) w ilości wystarczającej na wydruk 14.000 str.  w 
formacie A4 przy zaczernieniu 5% - wymóg dla drukarek wyposaŜonych w kasetę zawierającą 
toner zintegrowany z bębnem  lub  wymóg dla drukarek wyposaŜonych w toner i bęben jako 
elementy oddzielne, niezintegrowane.  
 
POZOSTAŁE WYMAGANIA  DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 1 i 2 
 

1. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie będące przedmiotem umowy muszą być fabrycznie 
nowe. 

2. Dostarczony sprzętu musi posiadać oznakowanie CE. 
3. Oferowane drukarki winny zawierać tusze/tonery o standardowej wydajności (nie  

w wersji startowej) zalecane przez producenta. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
spr. nr 14 /BłiI/08/AP 

                                                                            
 

 
 

 

FORMULARZ  OFERTOWY  

DO PRZETARGU 14/BŁII/08/AP 

 
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 „DoposaŜenie Policji, do poziomu 

komisariatów oraz wybranych posterunków dzielnicowych, w sprzęt dostępowy do 

policyjnych systemów informatycznych oraz DoposaŜenie słuŜb dyŜurnych w sprzęt 

dostępowy do systemów informatycznych”  – sprawa nr 14 /BłiI/08/AP 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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2. Oferujemy realizację zamówienia za cenę: 

Nr części 
zamówienia  

Przedmiot zamówienia  
z podaniem nazw, typów, parametrów technicznych 

zgodnie z wym aganiami zamawiającego 
(dla kaŜdej pozycji wyodrębnionej poniŜej) 

 

Ilość 
[szt.]  

cena 
jesdnostkowa 

brutto  
zamówienia  

[zł] 

Wartość brutto 
zamówienia  

[zł] 

GRUPA I  
STANOWISKA DOSTĘPOWE 
KOMPUTERY KLASY PC  
1. Procesor:……………………………………… 
2. Płyta główna:…………………………………..  
3. Pamięć operacyjna:…………………………..  
4. Karta grafiki:…………………………………. . 
5. Karta dźwiękowa:…………………………….  
6. Karta sieciowa: ………………………………. 
7. Dysk twardy: …………………………………. 
8. Napęd:………………………………………… 
9. Napęd FDD:…………………………………. 
10. Klawiatura:……………………………………  
11. Mysz:…………………………………………..  
12. Obudowa:………………………………………  
13. Monitor kolorowy (19”):………………………  
14. Głośniki:………………………………………..  
15. Monitor kolorowy (40”):………………………  
16. System operacyjny:…………………………. 
17. Oprogramowanie biurowe:…………………. 
18. Listwa zasilająca:……………………………. 
19. Czytnik kart mikroprocesorowych:…………. 

45 

 
………….………... 

 
Słownie:………… 

 
…………………… 

 
………………… 

 
Słownie:………… 

 
………………… 

GRUPA I I 
STANOWISKA DOSTĘPOWE 
KOMPUTERY KLASY PC  
1. Procesor:……………………………………. 
2. Płyta główna:………………………………..  
3. Pamięć operacyjna:…………………………  
4. Karta grafiki………………………………….. 
5. Karta dźwiękowa:……………………………  
6. Karta sieciowa:………………………… …… 
7. Dysk twardy: ……………………………….. 
8. Napęd:………………………………………. 
9. Napęd FDD:…………………………………. 
10. Klawiatura: …………………………………. 
11. Mysz: ……………………………………….. 
12. Obudowa:……………………………………. 
13. Monitor kolorowy: …………………………… 
14. Głośniki: …………………………………….. 
15. System operacyjny:…………………………. 
16. Oprogramowanie biurowe:………………… 
17. Listwa zasilająca:…………………………… 
18. Czytnik kart mikroprocesorowych:…………  

237 

 
………….………... 

 
Słownie:………… 

 
…………………… 

 
………………… 

 
Słownie:………… 

 
………………… 

1 

1. Karty mikroprocesowe ………………… 846 

………….………... 
 

Słownie:………… 
 

…………………… 

………………… 
 

Słownie:………… 
 

………………… 

 Łączna wartość brutto zamówienia  

 
………….……….. 

 
Słownie:………… 

 
………………… 

2 DRUKARKI LASEROWE:…………….  282 

 
………….………... 

 
Słownie:………… 

 
…………………… 

 
………………… 

 
Słownie:………… 

 
………………… 
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Wykonawca oświadcza, Ŝe przy ustalaniu powyŜszych cen naliczył: 
 
w części zamówienia nr 1 …..%stawkę VAT 
 
w części zamówienia nr 2 …..%stawkę VAT 
 
 
3. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie zgodnym z SIWZ. 
 
4. Udzielamy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektem umowy na okres: 
 

………………. dla części zamówienia nr 1 (minimum 48 miesięcy)  
 
………………. dla części zamówienia nr 2 (minimum 48 miesięcy) 

 
5. Przyjmujemy zasady płatności określone w Projekcie umowy - zał. nr 4 do SIWZ. 
 
6. Informujemy o wniesieniu wadium o łącznej wartości……………………….w następującej 

formie………………………. 
 
7. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w SIWZ oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  
 
8. 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. 

 
9. Oświadczamy, Ŝe nie zamierzamy / zamierzamy powierzyć* wykonanie zamówienia 

podwykonawcom w zakresie: 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 
10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
1) ................................................................. 

2) ................................................................. 

3) ................................................................. 

4) .................................................................. 

 

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

 
  
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 



 

   
Sprawa nr 14/BŁiI/08/AP – „DoposaŜenie Policji, do poziomu komisariatów oraz wybranych posterunków 
dzielnicowych, w sprzęt dostępowy do policyjnych systemów informatycznych oraz DoposaŜenie słuŜb dyŜurnych w 
sprzęt dostępowy do systemów informatycznych”   

                31/51 

 

                           Załącznik nr 3 do SIWZ 
spr. nr 14 /BŁiI/08/AP 

 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
„DoposaŜenie Policji, do poziomu komisariatów oraz wybranych posterunków 
dzielnicowych, w sprzęt dostępowy do policyjnych systemów informatycznych oraz 
DoposaŜenie słuŜb dyŜurnych w sprzęt dostępowy do systemów informatycznych”  
– sprawa nr 14/BłiI/08/AP 
 
 

 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 3a do SIWZ 

                                                 spr. nr 14 /BŁiI/08/AP 
 
 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 

„DoposaŜenie Policji, do poziomu komisariatów oraz wybranych posterunków 
dzielnicowych, w sprzęt dostępowy do policyjnych systemów informatycznych oraz 
DoposaŜenie słuŜb dyŜurnych w sprzęt dostępowy do systemów informatycznych”  
– sprawa nr 14/ BłiI/08/AP 
 
 

 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 3b do SIWZ  

                                                 spr. nr 14 /BŁiI/08/AP 
 
 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 

„DoposaŜenie Policji, do poziomu komisariatów oraz wybranych posterunków 
dzielnicowych, w sprzęt dostępowy do policyjnych systemów informatycznych oraz 
DoposaŜenie słuŜb dyŜurnych w sprzęt dostępowy do systemów informatycznych”  
– sprawa nr 14/ BłiI/08/AP 
 
 
 
 
 

 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 4 do SIWZ 

                                                       spr. nr 14 /BŁiI/08/AP 
 

PROJEKT UMOWY 
             Egz. nr ____ 
 

U M O W A   n r  
 

 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: 
 

a ……………………. 
  
…………………………………………………………………………………………………. 
z  siedzibą w ………………  przy ul. ………………….., wpisaną do ………………, nr, 
reprezentowanym przez: 
……………………………., 
……………………………, 
 
zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ” 

na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, nr sprawy …../BŁiI/07/AP 
o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  

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

załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o sprzęcie, towarze lub ……………. bez 
bliŜszego oznaczenia, naleŜy przez to rozumieć przedmiot umowy określony w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

§ 2 
Płatności 

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

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

2. SPRZEDAJĄCY wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: 
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Komendę Główną Policji 
Warszawa, ul. Puławska 148/150 

NIP 521-31-72-762  REGON 012137497 
 
3. Płatność za zrealizowanie przedmiotu umowy, wyspecyfikowanego w Załączniku nr 1 do 

umowy, będzie dokonana na rzecz WYKONAWCY przelewem w ciągu 30 (trzydziestu) dni od 
otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury VAT wraz z podpisanymi zgodnie z niniejszą 
umową protokołami odbioru jakościowego, ilościowego i dostawy/usługi przedmiotu 
zamówienia, na rachunek: 

Bank ……………………  
Nr rachunku:  ……………………  

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

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

5. Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy będzie podpisanie przez 
przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY protokołu odbioru dostawy/usługi 
przedmiotu zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do umowy. 

 
§ 3 

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
 

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

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

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

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

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

 
 
 

§ 4 
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Zasady odbioru przedmiotu zamówienia  
oraz wymagania gwarancyjne i serwisowe  

 
1. Strony ustalają, Ŝe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu trzech miesięcy od dnia 

podpisania umowy. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania 
bez zastrzeŜeń przez upowaŜnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY 
protokołu odbioru dostawy/usługi.  

2. Dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy. 

3. Dostarczony sprzęt musi posiadać oznakowanie CE.  

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

5. Szczegółowe zasady dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia zostały określone w  
Załączniku nr 2 do umowy. 

6. Wymagania gwarancyjne i serwisowe zostały określone w Załączniku nr 3 do umowy.  

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

§ 5 
Kary  

 
1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy WYKONAWCA 
zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 

a) 10% wartości brutto przedmiotu umowy gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na WYKONAWCY, 

b) 0,15% wartości brutto przedmiotu umowy, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia  
w dostawie, nie więcej jednak niŜ 10 % jego wartości brutto. 

c) 0,15% wartości brutto przedmiotu naprawy w przypadku przekroczenia czasu naprawy 
gwarancyjnej, za kaŜdy dzień opóźnienia w naprawie. 

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

3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY kary umowne w wysokości 10% 
wartości brutto przedmiotu umowy, gdy WYKONAWCA odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na ZAMAWIAJĄCYM z wyjątkiem 
okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych.  

4. W przypadku opóźnienia w terminie płatności w przypadku ZAMAWIAJĄCY moŜe zapłacić 
WYKONAWCY odsetki ustawowe. 
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5. NiezaleŜnie od kar umownych określonych w ust. 1 i 3 Stronom przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeŜeli poniesiona szkoda 
przekroczy wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 

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

§ 6 
Postanowienia końcowe 

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

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

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

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

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

6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 
Załącznik nr 2 – zasady dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia  
Załącznik nr 3 – wymagania gwarancyjne i serwisowe, 
Załącznik nr 4 - wzór protokółu odbioru jakościowego, 
Załącznik nr 5 – wzór protokółu odbioru ilościowego. 
Załącznik nr 6 – wzór protokółu odbioru dostawy/usługi przedmiotu zamówienia.  
 

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

8. Zapisy umowy obowiązują z dniem zawarcia. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA  
 
..................................................................    .................................................................... 
...................................................................... 
 
(kontrasygnata Dyrektora BLP KGP) 
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        Załącznik nr 2 do umowy 
spr. nr 14/BŁiI/08/AP 

 
 

I. ZASADY DOTYCZĄCE ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 1 

 

1. Dostawa stanowisk dostępowych realizowana będzie po dokonaniu procedury odbioru 
jakościowego, bezpośrednio do magazynów Zamawiającego.  

2. Dostawa kart mikroprocesorowych zostanie zrealizowana zgodnie z zapisami punktu A.  

3. Dostawa stanowisk komputerowych do odbioru jakościowego realizowana będzie w 
jednorazowo dla grupy pierwszej i drugiej, z których Zamawiający dokona losowego wyboru 
wg zasad opisanych w pkt. A.  

4. Dostarczony sprzęt podlegać będzie odbiorowi jakościowemu oraz ilościowemu. Do odbioru 
jakościowego i ilościowego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić pisemny wykaz 
zawierający: nazwę, typ oraz numery seryjne komputerów i monitorów. 

5. O przygotowaniu do odbiorów jakościowych i ilościowych Wykonawca powiadomi: 

� Wydział Projektów Teleinformatycznych BŁiI KGP fax’em na numer 60-158-73 oraz Wydział 
Obsługi Telekomutacyjnej BŁiI KGP fax’em na numer 60-157-47 (odbiór jakościowy)  

� magazyn Zamawiającego faksem na numer 60-138-86 z co najmniej 48-godzinnym 
wyprzedzeniem, podając:  

a) numer niniejszej umowy, 

b) planowaną datę dostarczenia stanowisk dostępowych do odbiorów jakościowego i 
ilościowego będących przedmiotem umowy, 

c) wykaz o jakim mowa w pkt. I.4. 

 

A. ODBIÓR JAKOŚCIOWY. 

Odbiór jakościowy prowadzony będzie metodą reprezentatywną, na podstawie wykazu, o którym  
mowa w pkt. I 3. Zamawiający dokona losowego wyboru 10 stanowisk dostępowych z pierwszej 
grupy, 20 stanowisk  dostępowych z grupy drugiej, celem dokonania odbioru jakościowego. 
Zamawiający w ciągu 48 godzin powiadomi Wykonawcę o wybranych do odbioru jakościowego 
stanowiskach dostępowych. 

1) Stanowiska dostępowe będą podlegały odbiorowi jakościowemu polegającemu na 
sprawdzeniu prawidłowości działania stanowisk dostępowych wraz z 
oprogramowaniem oraz zgodności konfiguracji z umową. Wykonawca wybrane losowo 
do odbioru jakościowego stanowiska dostępowe dostarczy na własny koszt i ryzyko do 
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Biura Łączności i Informatyki KGP, ul. Wiśniowa 58, 02-520 Warszawa. Odbiór 
jakościowy stanowisk dostępowych będzie realizowany przez Komisję powołaną do 
odbioru przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego oraz upowaŜnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. 

2) JeŜeli w czasie obioru jakościowego o którym mowa w pkt..3 jakiekolwiek stanowisko 
dostępowe nie będzie działało prawidłowo lub nie spełni wymagań Zamawiającego, 
odbiór jakościowy zostanie przerwany, stanowiska dostępowe zostaną zwrócone 
Wykonawcy a cała procedura odbioru jakościowego zostanie powtórzona. 

3) Zamawiający dokona odbioru jakościowego w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty 
dostarczenia stanowisk do odbioru jakościowego. 

4) Odbiór jakościowy zostanie zakończony podpisaniem przez Komisję do odbioru 
przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego oraz upowaŜnionych przedstawicieli 
Wykonawcy protokołu odbioru jakościowego, który sporządzony zostanie w trzech 
jednobrzmiących egzemplarzach (z których jeden przeznaczony będzie dla 
Wykonawcy, a dwa dla zamawiającego) . 

5) Po dokonaniu procedury odbioru jakościowego Wykonawca dostarczy sprzęt, 
bezpośrednio do magazynu Zamawiającego. 

6) Dostawa kart mikroprocesorowych w ilości 3 szt. do kaŜdego stanowiska zostanie 
zrealizowana jednorazowo do magazynów Zamawiającego wraz ze sprzętem  
dostarczonym do odbioru ilościowego. 

 

B. ODBIÓR ILOŚCIOWY: 

1) Wykonawca zapewni takie bezzwrotne opakowanie dostarczonych stanowisk 
dostępowych jakie jest wymagane do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem w drodze 
do końcowego miejsca przeznaczenia.  

2) W czasie odbioru ilościowego Wykonawca będzie odpowiedzialny za rozpakowanie 
dostarczonego towaru, sprawdzenie numerów fabrycznych, zgodnie z wykazem o którym 
mowa w punkcie I.4., sprawdzenie kompletności i ilości dostarczonych stanowisk zgodnie 
z  umową. 

3) Na odbiór ilościowy przedmiotu zamówienia Zamawiający przeznaczy do 5 dni roboczych. 

4) JeŜeli podczas odbioru ilościowego zostanie stwierdzone, Ŝe dostarczone stanowiska 
dostępowe oraz karty mikroprocesorowe są uszkodzone lub teŜ niekompletne, 
Wykonawca dokona niezwłocznej wymiany lub uzupełni braki.  

5) Odbiór ilościowy zostanie zakończony podpisaniem przez przedstawicieli Sekcji 
Magazynów BLP KGP ze strony Zamawiającego oraz upowaŜnionych przedstawicieli 
Wykonawcy protokołu odbioru ilościowego, który sporządzony zostanie w trzech 
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jednobrzmiących egzemplarzach (z których jeden przeznaczony będzie dla Wykonawcy, 
a dwa dla Zamawiającego) . 

6) Wszystkie czynności odbiorcze muszą zakończyć się w terminie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

7) Podpisanie bez zastrzeŜeń protokołów jakościowych i ilościowych będzie podstawą do 
podpisania protokołu dostawy/usługi oraz wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 

II. ZASADY DOTYCZĄCE ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 2 

1. Dostawa drukarek realizowana będzie po dokonaniu procedury odbioru jakościowego, 
bezpośrednio do magazynów Zamawiającego.  

2. Dostawa drukarek do odbioru jakościowego zrealizowana będzie po dokonaniu przez 
Zamawiającego losowego wyboru wg zasad opisanych w pkt. A.  

3. Sprzęt podlegać będzie odbiorowi jakościowemu oraz ilościowemu. Do dostarczonego 
sprzętu Wykonawca zobowiązany jest sporządzić pisemny wykaz zawierający nazwę, typ 
oraz numery seryjne drukarek. 

4. O przygotowaniu do odbiorów jakościowych i ilościowych Wykonawca powiadomi: 

� Wydział Projektów Teleinformatycznych BŁiI KGP fax’em na numer 60-158-73 oraz Wydział 
Obsługi Telekomutacyjnej  fax’em na numer 60-157-47 (odbiór jakościowy)  

� magazyn zamawiającego faksem na numer 60-138-86 (odbiór ilościowy) z co najmniej 48-
godzinnym wyprzedzeniem, podając:  

a) numer niniejszej umowy, 
b) planowaną datę dostarczenia drukarek do odbiorów jakościowego i ilościowego będących 
przedmiotem umowy, 

 c) wykaz o jakim mowa w pkt. II.3. 
 

A. ODBIÓR JAKOŚCIOWY. 

Odbiór jakościowy prowadzony będzie metodą reprezentatywną, na podstawie wykazu o którym  
mowa w pkt. II. 3. Zamawiający dokona losowego wyboru 30 drukarek celem dokonania odbioru 
jakościowego. Do dostarczonego sprzętu naleŜy dołączyć materiały eksploatacyjne: – toner 1 
sztuka.  
Zamawiający w ciągu 24 godzin powiadomi Wykonawcę o wybranych do odbioru jakościowego 
drukarkach. 

1) Drukarki będą podlegały odbiorowi jakościowemu polegającemu na sprawdzeniu 
prawidłowości działania oraz zgodności konfiguracji z umową. 

2) Wykonawca wybrane losowo do odbioru jakościowego drukarki dostarczy na własny 
koszt i ryzyko do Biura Łączności i Informatyki KGP, ul. Wiśniowa 58, 02-520 
Warszawa. Odbiór jakościowy drukarek będzie realizowany przez Komisję powołaną do 
odbioru przedmiotu zamówienia oraz upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
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3) JeŜeli w czasie obioru jakościowego o którym mowa w pkt. II.3 jakakolwiek drukarka nie 
będzie działała prawidłowo lub nie spełni wymagań Zamawiającego, odbiór jakościowy 
zostanie przerwany, drukarki zostaną zwrócone Wykonawcy a cała procedura odbioru 
jakościowego zostanie powtórzona. 

4) Zamawiający dokona odbioru jakościowego w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty 
dostarczenia drukarek do odbioru jakościowego. 

5) Odbiór jakościowy zostanie zakończony podpisaniem przez Komisję do odbioru 
przedmiotu zamówienia oraz upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy protokołu 
odbioru jakościowego, który sporządzony zostanie w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach (z których jeden przeznaczony będzie dla wykonawcy, a dwa dla 
zamawiającego) . 

6) Po dokonaniu procedury odbioru jakościowego, Wykonawca dostarczy drukarki, 
bezpośrednio do magazynu Zamawiającego. 

  
B. ODBIÓR ILOŚCIOWY: 

1. Wykonawca zapewni takie bezzwrotne opakowanie dostarczonych drukarek jakie jest 
wymagane do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem w drodze do końcowego miejsca 
przeznaczenia.  

2. W czasie odbioru ilościowego Wykonawca będzie odpowiedzialny za rozpakowanie 
dostarczonego towaru, sprawdzenie numerów fabrycznych, zgodnie z wykazem o którym 
mowa w punkcie II.3., sprawdzenie kompletności i ilości dostarczonych drukarek zgodnie 
z umową. 

3. Na odbiór ilościowy przedmiotu zamówienia Zamawiający przeznaczy do 5 dni 
roboczych.  

4. JeŜeli podczas odbioru ilościowego zostanie stwierdzone, Ŝe dostarczone drukarki są 
uszkodzone lub teŜ niekompletne, Wykonawca dokona niezwłocznej wymiany lub 
uzupełni braki, co podlegać będzie udokumentowaniu w protokole odbioru ilościowego. 

5. Odbiór ilościowy zostanie zakończony podpisaniem przez upowaŜnionych przedstawicieli 
Sekcji Magazynów BLP KGP ze strony Zamawiającego oraz upowaŜnionych 
przedstawicieli Wykonawcy protokołu odbioru ilościowego, który sporządzony zostanie w 
czterech jednobrzmiących egzemplarzach (z których jeden przeznaczony będzie dla 
wykonawcy, a trzy dla zamawiającego) . 

6. Odbiór ilościowy zgodnie z zasadami określonymi w pkt. II B. 

7.  Wszystkie czynności odbiorcze muszą zakończyć się w terminie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

8.  Podpisanie bez zastrzeŜeń protokołów jakościowych i ilościowych będzie podstawą do 
podpisania protokołu dostawy/usługi oraz wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
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Załącznik nr 3 do umowy 
spr.  nr 14/BŁiI/08/AP 

 
I. WYMAGANIA GWARANCYJNE I SERWISOWE DLA STANOWISK DOSTĘPOWYCH 

WYSPECYFIKOWANYCH DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 1 

1. Wykonawca musi zagwarantować prawidłowe działanie stanowiska dostępowego z 
oprogramowaniem przez okres minimum 48 miesięcy, licząc od momentu podpisania 
protokołu odbioru dostawy/usługi przedmiotu zamówienia.  

2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni stały kontakt w celu udzielania nieodpłatnych 
konsultacji i pomocy technicznej (w tym równieŜ w zakresie zakupionego oprogramowania) 
we wszystkie dni robocze w godz.8-16. 

3. Zgłoszenia awarii przyjmowane będą przez serwis gwarancyjny przez 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu. Zgłoszenia awarii otrzymane po godzinie 16.00  będą traktowane jako 
zgłoszenia otrzymane o 8.00  rano dnia następnego. 

4. Wykonanie napraw i usunięcie awarii u uŜytkownika końcowego nastąpi w ciągu 3 dni 
roboczych od momentu zgłoszenia awarii drogą faksową do siedziby serwisu. 

5. W przypadku niewykonania naprawy w terminie podanym w pkt. 4, na okres przedłuŜającej 
się naprawy bądź usuwania awarii Wykonawca na własny koszt dostarczy uŜytkownikowi 
końcowemu sprzęt wolny od wad i równowaŜny funkcjonalnie. 

6. Trzykrotne uszkodzenie tego samego urządzenia wchodzącego w skład stanowiska 
dostępowego (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz) zaistniałe w okresie 
gwarancyjnym obliguje Wykonawcę do wymiany tego urządzenia na nowe, wolne od wad, z 
wyłączeniem punktu 8.  

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

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

9. Wykonawca zapewni serwis na terenie całej Polski. 

10. Wykonawca zaplombuje obudowy komputerów w sposób ograniczający moŜliwość 
przypadkowego usunięcia zabezpieczeń.  

11. Wykonywanie prac konserwacyjnych zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji sprzętu 
komputerowego w okresie gwarancji spoczywa na Wykonawcy.  

12. Wykonawca musi zapewnić, dla kaŜdego urządzenia wchodzącego w skład stanowiska 
komputerowego, pełną dokumentację standardowo dostarczoną przez producentów. Do 
kaŜdego dostarczonego urządzenia dołączona  będzie instrukcja uŜytkowania w języku 
polskim  



 

   
Sprawa nr 14/BŁiI/08/AP – „DoposaŜenie Policji, do poziomu komisariatów oraz wybranych posterunków 
dzielnicowych, w sprzęt dostępowy do policyjnych systemów informatycznych oraz DoposaŜenie słuŜb dyŜurnych w 
sprzęt dostępowy do systemów informatycznych”   

                43/51 

 

13. Do dostarczonych urządzeń tworzących stanowisko komputerowe będą dołączone karty 
gwarancyjne zawierające numer seryjny, termin i warunki gwarancji, adresy i numery 
telefonów oraz faksów punktów serwisowych wykonawcy świadczących usługi 
gwarancyjne. 

14. Karty gwarancyjne  komputerów muszą zawierać nr seryjne dysków twardych i czytników 
kart mikroprocesorowych zainstalowanych w zakupionych komputerach. 

15. Oprogramowanie dostarczone będzie w oryginalnych opakowaniach producenta, z 
dołączoną licencją, nośnikami i dokumentacją. 

16. Do kaŜdego stanowiska dostępowego będą dostarczone wymagane licencje na 
oprogramowanie, (licencja +nośnik).  

17. Dostarczone licencje będą wolne od roszczeń osób trzecich oraz bez moŜliwości ich 
wypowiedzenia.   

18. W trakcie trwania okresu gwarancji Wykonawca nieodpłatnie dostarczy aktualne wersje 
(poprawki i uaktualnienia) oprogramowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych 
nakładów finansowych przez zamawiającego.  

19. Na dostarczonym stanowisku dostępowym Wykonawca musi dokonać instalacji 
zakupionego oprogramowania. Jeśli do tej instalacji niezbędne jest jakiekolwiek dodatkowe 
oprogramowanie specyficzne dla zakupionego urządzenia (np. sterowniki urządzeń), 
Wykonawca dostarczy je na osobnych nośnikach dla kaŜdego zakupionego komputera. 

20. Wszystkie urządzenia muszą być wyposaŜone w niezbędne kable zasilające 
i połączeniowe. 

21. Wykonawca gwarantuje dostępność na terenie Polski części zamiennych  
i eksploatacyjnych dla dostarczonych urządzeń wchodzących w skład kompletnego 
stanowiska dostępowego przez okres 3 lat. 

 
II. WYMAGANIA GWARANCYJNE I SERWISOWE DLA DRUKAREK WYSPECYFIKOWANYCH 

DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 2 

1. Wykonawca musi zagwarantować prawidłowe działanie drukarek przez okres minimum 48 
miesięcy, licząc od momentu podpisania protokołu odbioru dostawy/usługi.  

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

3. Zgłoszenia  awarii przyjmowane będą przez serwis gwarancyjny przez 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu. Zgłoszenia awarii otrzymane po godzinie 16.00  będą traktowane jako 
zgłoszenia otrzymane o 8.00  rano dnia następnego. 

4. Wykonanie napraw i usunięcie awarii u uŜytkownika końcowego nastąpi w ciągu 3 dni 
roboczych od momentu zgłoszenia awarii drogą faksową do siedziby serwisu. 
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5. W przypadku niewykonania naprawy w terminie podanym w pkt. 4, na okres przedłuŜającej 
się naprawy bądź usuwania awarii wykonawca na własny koszt dostarczy uŜytkownikowi 
końcowemu sprzęt wolny od wad i równowaŜny funkcjonalnie. 

6. Trzykrotne uszkodzenie tego samego urządzenia zaistniałe w okresie gwarancyjnym 
obliguje  

Wykonawcę do wymiany tego urządzenia na nowe, wolne od wad.  
7. Fakt awarii, naprawy i ewentualnie wymiany sprzętu na nowy będzie odnotowywany 

kaŜdorazowo w karcie gwarancyjnej. 

8. Wykonawca zapewni serwis na terenie całej Polski. 

9. Wykonywanie prac konserwacyjnych zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji sprzętu 
komputerowego w okresie gwarancji spoczywa na Wykonawcy.  

10. Wykonawca musi zapewnić, pełną dokumentację standardowo dostarczoną przez 
producentów. Do kaŜdej dostarczonej drukarki dołączona  będzie instrukcja uŜytkowania 
w języku polskim (skrócona i pełna). 

11. Do dostarczonych drukarek, będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numer 
seryjny, termin i warunki gwarancji, adresy i numery telefonów oraz faksów punktów 
serwisowych wykonawcy świadczących usługi gwarancyjne. 

12. Wszystkie drukarki muszą być wyposaŜone w niezbędne kable zasilające i połączeniowe. 

13. Wykonawca gwarantuje dostępność na terenie Polski części zamiennych i 
eksploatacyjnych dla dostarczonych drukarek przez okres 4 lat. 
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 Załącznik nr 4 do umowy 
spr. nr 14/BŁiI/08/AP 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWEGO 
 

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

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

Lp
. 

Nazwa 
przedmiotu 

Jednostka 
miary Ilość Nr 

seryjny Wartość 
Dokumentacja 

techniczna/instrukcja 
obsługi/świadectwo jakości 

Uwagi 

        
        
 
W ramach odbioru jakościowego Komisja powołana na mocy............................z dnia ____ - 
_____ - 2008 r. przeprowadziła czynności kontrolne na podstawie zatwierdzonego przez Strony 
umowy ...................................................................... 
Potwierdzenie zgodności jakości produktu z parametrami/funkcjonalnością zawartymi w opisie 
przedmiotu zamówienia w umowie: 

• Zgodne* 

• Niezgodne z umową* 

Opis stwierdzonych niezgodności/rozbieŜności 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................... 
 
Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 

• Wykonane zgodnie z umową* 

• Nie wykonane zgodnie z umową* 

Opis stwierdzonych niezgodności/rozbieŜności 
............................................................................................................ 
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Końcowy wynik odbioru jakościowego: 

• Pozytywny* 

• Negatywny* 

 
Uwagi:.............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 
Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia:  
 
Przewodniczący:      Przedstawiciel Wykonawcy 
1. .............................................................                                                   
…………………………………………..                                     

Członkowie: 

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

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

4.............................................................     
               (Członkowie komisji Zamawiającego)                                                                                                                             

*niewłaściwe skreślić                                                                                                                                                         
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Załącznik nr 5 do umowy 
spr. nr 14/BŁiI/08/AP 

  
 

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO 
 

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

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

Lp. Nazwa 
przedmiotu 

Jedno
stka 

miary 
Ilość Nr seryjny Wartość 

Dokumentacja 
techniczna/instr

ukcja 
obsługi/świadec

two jakości 

Uwagi 

        
        

 
W ramach odbioru ilościowego Komisja powołana na mocy............................z dnia ____ - _____ 
- 2008 r. przeprowadziła czynności kontrolne na podstawie zatwierdzonego przez Strony umowy 
...................................................................... 
Potwierdzenie kompletności wytworzonego produktu: 

• Zgodne* 

• Niezgodne z umową* 

Opis stwierdzonych niezgodności/rozbieŜności 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................ 

 

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

• Nie wykonane zgodnie z umową* 

Opis stwierdzonych niezgodności/rozbieŜności 
............................................................................................................. 
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Końcowy wynik odbioru ilościowego: 

• Pozytywny* 

• Negatywny* 

 
Uwagi:.............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia:  
 
Przewodniczący:        Przedstawiciel Wykonawcy 
1. .............................................................                                                                 
……………………………………………..                            

Członkowie: 

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

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

4.............................................................     

*niewłaściwe skreślić                                                                                                                                                        
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Załącznik nr 6 do umowy 
spr. nr 14/BŁiI/08/AP 

 
 
 

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

Ze strony Zamawiającego: 
....................................................................................................... 
(nazwa i adres) 
Komisja w składzie: 
1. .............................................................                                     4. 
............................................................. 

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

3. ............................................................. 
 
Przedmiotem dostawy/usługi i odbioru w ramach Umowy nr ................................................. z dnia  
.........................  jest:  

Lp. 
Nazwa 

przedmiotu 
dostawy/usługi 

Jedno
stka 

miary 
Ilość Nr seryjny Wartość 

Dokumentacja 
techniczna/instr

ukcja 
obsługi/świadec

two jakości 

Uwagi 

        
        

Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi: 
• Tak* 

• Nie* - zastrzeŜenia 
......................................................................................................................................
........ 

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z parametrami/funkcjonalnością 
zaoferowaną w umowie: 

• Zgodne* 

• Niezgodne* - zastrzeŜenia 
................................................................................................................................... 

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

Końcowy wynik odbioru: 
• Pozytywny* 

• Negatywny* - zastrzeŜenia 
.............................................................................................................................................. 

 
Podpisy  
Przewodniczący:        Przedstawiciel Wykonawcy 

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

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

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

4. ............................................................. 

5. .............................................................                                                       
 
*niewłaściwe skreślić                                                                                                                                                      
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

spr. nr 14/BŁiI/08/AP 
 
 

WZÓR 
wykazu wykonanych dostaw i montaŜu stacji komputerowych/dostaw drukarek laserowych, 

okresie trzech ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówie nia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie  

 
 

 
L.p.  Nazwa przedmiotu 

(rodzaj) 
Wartość 
brutto  
(zł) 

Data wykonania 
dostaw  

 
Od (dd-mm-rrrr) 
Do (dd-mm-rrrr) 

Nazwa 
Odbiorcy  

(firmy)  
 
 
 

DOKUMENTY 
 

Nr pisma,  
z dnia  

(dd-mm-rrrr) 

1 2 3 4 5 6 
1.  

 
 

    

2.  
 
 

    

 
 

Załącznikami do ww. wykazu są wymienione dokumenty w kolumnie 6 potwierdzające, Ŝe 
dostawy te zostały wykonane naleŜycie: 
 
…………………… 
 
…………………… 
 
…………………… 
 
 

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

                   (podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 

 
 
 
 
 
 


