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Komenda Główna Policji, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup camcorderów video – 
kamwidów miniaturowych, kamer sieciowych szybkoobro towych, serwerów 
sieciowych, megapixelowych kamer sieciowych, cyfrow ych rejestratorów 
wielokanałowych ”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE: 

 
1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia                   

29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 
1655), zwanej dalej ustawą pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 

 
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeŜeli przepisy 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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: 

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150  
Regon: 012137497 
 
Adres do korespondencji: 
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
BIURO FINANSÓW KGP,  
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 
tel.0-22-60120-44,  
fax 0-22-60118-57, 
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: 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym 
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy 
zainteresowani Wykonawcy. 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup camcorderów video – kamwidów miniaturowych, 

kamer sieciowych szybkoobrotowych, serwerów sieciowych, megapixelowych kamer 
sieciowych, cyfrowych rejestratorów wielokanałowych. Przedmiot zamówienia, który 
został szczegółowo opisany w „OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)”, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, w szczególności dotyczy realizacji 
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następujących zadań: 
Zadanie nr 1  – 20 kpl. camcorderów video – kamwidów miniaturowych, 
Zadanie nr 2  – 20 kpl. kamer sieciowych szybkoobrotowych, 
Zadanie nr 3  – 40 kpl. serwerów sieciowych wizji, 
Zadanie nr 4  – 20 kpl. megapixelowych kamer sieciowych, 
Zadanie nr 5  – 4 kpl. cyfrowych rejestratorów wielokanałowych. 

 
2. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi minimum 12 miesięcy od daty 

podpisania bez zastrzeŜeń protokołu, o którym mowa w §4 ust. 3  projektu umowy. 
 
3. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami 

CPV: 32234000-2, 32351100-9, 32333100-7  
 
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pełne zadania opisane  

i wyodrębnione w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. 
 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy 

– w takim wypadku, Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 ust. 4) zawrzeć  
w ofercie informacje dot. części zamówienia, których realizację powierzy 
podwykonawcom (w Formularzu ofertowym -  załącznik nr 2). Brak powyŜszej informacji 
w ofercie oznaczać będzie, Ŝe Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa 
przy realizacji zamówienia. Nie zwarcie tej informacji w ofercie nie będzie skutkowało jej 
odrzuceniem. 

 
7. Zamawiający nie przewiduje moŜliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego  

zgodnie z  art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
 

8. 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. 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: 2 miesi ęce od daty podpisania umowy.  
 
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU  

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
 
1. O udzielenie zamówienie moŜe ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki określone 

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

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

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
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Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o treść dokumentów lub 
oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę w ofercie, zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, ze ww. 
warunki Wykonawca spełnia. Dokumenty zostały szczegółowo określone w rozdziale VII 
niniejszej SIWZ. 
 
VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
 
Zgodnie przepisami ustawy pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605),   
w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w  postępowaniu (określonych w pkt. VI 
SIWZ) Wykonawca musi zło Ŝyć następujące oświadczenia lub dokumenty:  
 
1. oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ust awy pzp (o treści zgodnej ze 

wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ - w przypadku wykonawców 
samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o treści zgodnej ze 
wzorami określonymi w załącznikach nr 3a i 3b – w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia), 

 
2. aktualny odpis z wła ściwego rejestru albo aktualne za świadczenie o wpisie 

do ewidencji działalno ści gospodarczej , jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony(e) 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 
Warunek aktualności spełniać będzie takŜe dokument wystawiony z datą wcześniejszą, ale 
potwierdzony przez organ wydaj ący  w wymaganym terminie. 
 

Ponadto Wykonawca musi zło Ŝyć: 

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zalecany wzór określa załącznik nr 2 do 
SIWZ ), 

2. w przypadku zaoferowania rozwiązań równowaŜnych wypełniony i podpisany załącznik 
do formularza ofertowego (wzór określa załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d i 1e do formularza 
ofertowego ) 

 
UWAGA:  
Wykonawca maj ący siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2 składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 
wystawione nie wcze śniej ni Ŝ 6 miesi ęcy przed upływem terminu składania ofert , 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla tych dokumentów. 
 
 
 



5 

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 warunku okre ślonego w rozdziale VI Wykonawca 
zostanie wykluczony z post ępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie  
z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp. O wykluczeniu z post ępowania Wykonawca zostanie 
powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy pzp, z  zastrze Ŝeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 
ustawy pzp. 
 
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę  

Z  WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE 
POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
I PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW: 

 
1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się  

z Wykonawcami są: 
− Monika Tobar - Wydział Zamówień Publicznych BF KGP, 

tel.(022) 60-119-82; 
− Edyta Jakubczuk – Wydział Zamówień Publicznych BF KGP, tel. (022) 60-117-31 
 

2. Zamawiaj ący urz ęduje w dniach od poniedziałku do pi ątku w godz.  
od 8.15 do 16.15 ( z wył ączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). 

 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują pisemnie . Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z 
postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji, określony w rozdziale II 
niniejszej SIWZ tj. Wydział Zamówień Publicznych Biura Finansów KGP,  
ul. Domaniewska 36/38, 02-542 Warszawa. 

 
UWAGA 
Korespondencja moŜe być przesłana faksem pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia 
pisemnie. 
 
4. Treść pytań zgłoszonych przez Wykonawców oraz odpowiedzi udzielonych przez 

Zamawiającego, a takŜe modyfikacji wprowadzonych przez Zamawiającego do SIWZ 
będzie udostępniona na stronie internetowej www.policja.gov.pl. 
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IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
 
       Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert. 

 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 
1.   Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.  
 
2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę(y) 

upowa Ŝnion ą(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecic h. 
 
3. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu 

innego Wykonawcy (ów).  
 
4. Zgodnie z art. 23 ustawy pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, Ŝe ustanowią oni pełnomocnika 
określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego,  
a złoŜona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania: 

a) wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłoŜą dokument 
(np. pełnomocnictwo) określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz 
wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), 
Zamawiający wymagać będzie przedłoŜenia umowy regulującej współpracę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

c) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w 
taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

d) w odniesieniu do warunku określonego w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp kaŜdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie 
udokumentować fakt, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust 1 pkt 1-9 oraz ust. 2 pkt 1-3 ustawy pzp poprzez złoŜenie oświadczenie  
o spełnieniu warunków w zakresie art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp. 

e) w odniesieniu do warunków 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, które zostaną 
potwierdzone poprzez złoŜenie oświadczenia o spełnieniu warunków 
w zakresie art. 22 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy pzp. 

f) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z pełnomocnikiem, 

g) wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na 
Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące 
pełnomocnika.  

 
5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów 

administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane przez 
upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym  
w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów). 
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6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń względem 
Zamawiającego, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.  

 
7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. ZastrzeŜenie musi zostać dokonane nie później niŜ w terminie 
składania ofert. 

 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT : 
 
1) Miejsce i termin składania ofert:  
 
1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi o świadczeniami 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 w następujący sposób: 
 

Wydział Zamówie ń Publicznych Biura Finansów KGP 
02-542 Warszawa ul. Domaniewska 36/38 

Oferta do przetarg nr 115/Cut/08/MT 
Nie otwiera ć przed dniem 23.07.2008 r. godz. 10:00 

 
3. Koperta poza oznakowaniem jak wyŜej powinna być opatrzona dokładną nazwą 

i adresem Wykonawcy. 
 
4. Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 23.07.2008 r. do godz. 09:30 w Biurze Finansów KGP, 

02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22-6013204,  
w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku). 

 
5. Konsekwencje złoŜenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako 

zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert  
w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

 
6. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 

7. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego  
w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 23.07.2008 r. o godz. 10:00  

 
 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ 

INFORMACJA O WALUCIE W JAKIEJ B ĘDĄ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWCĄ: 

 
 
1. Przez łączną cenę oferty nale Ŝy rozumie ć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).  
 
2. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, 

 związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia a w szczególności podatki, koszty 
opakowania i transportu towaru do magazynu Zamawiającego. 
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3. JeŜeli w postępowaniu zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od 
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich. 
 
UWAGA:  
Łączną cenę oferty nale Ŝy okre ślić w złotych polskich z dokładno ścią do dwóch 
miejsc po przecinku. 
 
XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOS OBU 

OCENY OFERT: 
 

1. Oceniane kryteria i ich znaczenie: 
 

Lp.  Nazwa kryterium Waga w % Sposób oceny 

1. Cena (C) 100 Minimalizacja 

 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyŜej kryterium. Oferta, 
która otrzyma najwyŜszą liczbę punktów za wymienione kryterium zostanie uznana za 
ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego z zastrzeŜeniem rozdziału XV SIWZ. 
 
Kryterium „Cena (C)”  zostanie obliczone wg wzoru n a  minimalizacj ę: 
C = (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium 
 
Zaoferowanie przez Wykonawc ę przedmiotu zamówienia nie spełniającego minimalnych 
warunków określonych w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”, spowoduje odrzucenie oferty 
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. Informac ja o odrzuceniu oferty zostanie 
przesłana do Wykonawcy zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt  2 ustawy pzp. 
 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie został wykluczony, a jego oferta 

nie została odrzucona i uzyskał najwyŜszą ilość punktów. 
 
XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: 
 
1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej, na zasadach określonych w art. 91a-91c ustawy Pzp. 
 

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

 
XVI. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie  

o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 
 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana  
za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

 
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy 

prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość 
złoŜonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, 
wówczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoŜy dokument wymagany 
treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 
z  2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).  

 
4. 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. 

 
5. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć szczegółowej 
specyfikacji ilościowo-cenowej na zaoferowany przedmiot zamówienia.  

 
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO 

WYKONANIA UMOWY: 
 
Przed podpisaniem umowy Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy. 
 
 
XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTA NĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 
Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie z dołączonym do SIWZ 
projektem umowy (załącznik nr 4). Do przedstawionego projektu umowy zostaną 
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wprowadzone zobowiązania Wykonawcy wyłonionego w trakcie procedury, wynikające 
z przedstawionej przez niego oferty. 
 
 
XIX.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone  
w Dziale VI ww. ustawy. 

2. Protest musi być wniesiony na piśmie i powinien wskazywać oprotestowaną czynność 
lub zaniechanie Zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie 
zarzutów oraz okoliczności (faktyczne i prawne) uzasadniające wniesienie protestu. 
 
 

UWAGA:  
W przypadku wniesienia protestu na zapisy SIWZ, do składanego protestu nale Ŝy 
doł ączyć stosowny dokument potwierdzaj ący prawo osoby podpisuj ącej protest do 
wyst ępowania w imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z w łaściwego rejestru albo 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalno ści gospodarczej, je Ŝeli odr ębne 
przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji dzia łalno ści 
gospodarczej). 
 
Załączniki 4 na 26 ark. 
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, 
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy, 
Załącznik nr 3, 3a, 3b – oświadczenie o spełnianiu warunków złoŜone w myśl art. 22 i art. 
24 uPzp, 
Załącznik nr 4 – projekt umowy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  
Spr. nr 115/Cut/08/MT 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Zadanie nr 1  

 
Kamwid miniaturowy, zapisuj ący obraz kolorowy (PAL) i d źwięk na kartach pami ęci 

typu „flash” 
- np. Samsung VP-X300L lub równowa Ŝny - 20 kpl. 

 
Parametry wymagane : 
 

1. moŜliwość stosowania wymiennych kart pamięci typu Flash  
2. format video: MPEG4 – AVI, 25 kl/s 
3. wbudowany zoom optyczny i stabilizator obrazu 
4. wbudowany głośnik 
5. ekran LCD, kolorowy z menu ekranowym w jęz. polskim 
6. konstrukcja posiadająca wielofunkcyjne moŜliwości : 

a. nagrywanie i odtwarzanie plików wideo i plików dźwiękowych,  wykorzystanie jako 
przenośny dysk pamięci, 

b. kamera internetowa 
c. wyposaŜenie w dodatkowy zewnętrzny obiektyw/kamerę z mikrofonem, 

podpinany i zasilany bezpośrednio z kamwidu, uruchamiany z pilota 
zamontowanego na przewodzie łączącym, obiektyw powinien posiadać 
mocowanie i moŜliwość obracania obrazu. 

7. specjalna obudowa odporna na wilgoć 
8. wyposaŜenie w gniazda: USB, AV, słuchawkowe 
9. współpraca z komputerem PC (USB) 

 
Wymagane wyposaŜenie dodatkowe: 
 

a) akumulator dodatkowy o minimum 1,5-krotnie większej pojemności w stosunku do 
akumulatora standardowego  

b) zewnętrzna ładowarka sieciowo-samochodowa obsługująca oba akumulatory 
wchodzące w skład kompletu 

c) karta pamięci o pojemności 2 GB 
 
Parametry minimalne: 
 

1. przetwornik CCD o rozdzielczości min. 800 tys. pikseli 
2. zoom optyczny nie mniejszy niŜ 10 – krotny 
3. wbudowany stabilizator obrazu elektroniczny lub optyczny 
4. ekran LCD nie mniejszy niŜ 2”, rozdzielczość nie mniej niŜ 200 tys. pikseli 
5. obsługa plików dźwiękowych: mp3 i wav 
6. zewnętrzny obiektyw/kamera -  rozdzielczość min. 320 tys. pikseli,  
7. wymiary zewnętrzne kamwidu : grubość (ze standardowym akumulatorem) nie 

większa niŜ 31 mm, suma wymiarów szerokość + wysokość nie większa niŜ 170 mm 
 
 
 

 



12 

 
 

Zadanie nr 2  

 
Kamera sieciowa szybkoobrotowa wyposa Ŝona w analogowe wyj ście wideo 

 i wyj ście sieciowe – np. Sony SNC RZ 30P lub równowa Ŝny - 20 kpl. 
 
Parametry minimalne: 
 
 
 

Protokoły sieciowe:                 TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP(serwer/client),  
                                                         SMTP(client),  

DHCP(client), DNS(client), NTP(client), SNMP(MIB-2), 
RTP/RCTP, PPPoE 

 

kompresji wideo:                 MPEG4/JPEG 
Rozmiar obrazu:                 skalowany od 640x480 do 160x120 
Max. liczba klatek:                           25kl/sek. 
Zabezpieczenia sieciowe:                Hasło 
 
 

Sygnał wideo:                 PAL 
Liczba pikseli                470 000 
Obiektyw:                 18 x optyczny, F=1,4 
oświetlenie min.:                1 lux  
migawka:                 1-10 000/sek 
rozdzielczość:                460TVL 
S/N wideo:                 50dB 
 

Pan/Tilt 
 

Zakres obrotu:                Horizontal: ±170 0, max. prędkość 1000/sek. 
                            Vertical: +900 - -300, max. prędkość 900/sek. 
 
 

Network port:                10/100Base Tx (RJ45) 
I/O port:                 Sensor input: x 2 
                                                        Alarm output: x 2, 1A (przekaźniki izolowane w 
konstrukcji kamery) 
Serial interface:               transparentny typu RS232 
Wyjście wideo:               BNC 1Vpp, 75ohm 
card slot:                          x 1 Flash 
 
 

źródło zasilania:              12VDC, zasilacz sieciowy w wyposaŜeniu 
Temperatura pracy:                        0 +400C 
CięŜar:               nie większy niŜ 1,5kg 
 
 

Zadanie nr 3  
 

Serwer sieciowy wizji z kompresj ą H.264 / MPEG – np. Instek Digital HR-VS2104-H  
lub równowa Ŝny- 40 kpl. 

 (20 kpl. serwerów nadawczych i 20 kpl. serwerów  o dbiorczych) 
 
 

Parametry minimalne: 
  
Metoda kompresji wideo   H.264 / MPEG-4 
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Rozdzielczość obrazu   704 x 576 (przy 2 kamerach) 

OdświeŜanie obrazów   25 kl/s 

Ilość wejść wideo             4 x BNC, 1Vpp 

Szerokość pasma na kamerę  32 kb/s - 2 Mbit/s 

Karta sieciowa    10/100 Mbit/s gniazdo RJ-45 

Porty szeregowe    1 x RS-485, 1 x RS-232 

Ilość wejść audio    4 x BNC 

Ilość wejść alarmowych   4 

Ilość wyjść alarmowych   2 

Zasilanie             DC 5V lub 12V, zasilacz sieciowy w wyposaŜeniu 

Waga             nie więcej niŜ 2 kg 

Znak wodny            tak 

Szyfrowanie transmisji          tak 

Zadanie nr 4  
 

Megapixelowa kamera sieciowa – np. Arecont Vision A V3100DN IP Camera lub 
równowa Ŝny  - 20 kpl. 

 
Parametry minimalne: 
 
Obraz  przetwornik obrazu           - 3 Megapixel CMOS  

2048(H) x 1536(V) pixeli 
wymiar przetwornika           - ½"  
czułość                                - 1 lux / F1.4 
SNR                                 - 45 dB 

 
Transmisja danych 

strumień danych                - 55Mbps 
max ilość kl/s                - 20 fps, 1920 x1080 pxl 
format kompresji                - MJPEG lub JPEG 
protokoły transmisji                - TFTP, HTTP 
Interfejs 100Base                - TX Ethernet Network 
 

Programowanie 
Auto Exposure (AE) and Gain Control (AGC) >120dB 
Auto Backlight Compensation 
Auto Multi-Matrix White Balance 
Electronic Zoom, Pan & Tilt (PTZ) 
Electronic Image Rotation – up-side down, image turn (mirror) 
Resolution, Brightness, Saturation, Gamma, Sharpness, PiP 
Detekcja ruchu                - 64 strefy 
 

Zasilanie 
Zasilanie   - Ethernet (POE) lub DC  

- 12-48VDC, zasilacz sieciowy w wyposaŜeniu 
we alarmowe   - 1 
wy alarmowe   - 1 
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Mechaniczne  
waga    - nie większa niŜ 300g 
montaŜ obiektywu  - C/CS 
 

Środowiskowe 
Temperatura pracy   - 00 - +500C 

 
 

Zadanie nr 5  
 

Cyfrowy rejestrator wielokanałowy zapisuj ący obraz i d źwięk na ka Ŝdym kanale w 
rozdzielczo ści pełnego PAL, dokonuj ący zapisu na wymiennych HD  -  np. Bosch 

Divar XF lub równowa Ŝny - 4 kpl. 
 
Parametry minimalne: 
Rozdzielczość                 -704 H x576 V (PAL) 

Kompresja                  - MPEG-4 lub H.264 

Max. programowalna szybkość               - 25kl/s na kaŜdy kanał 

Ilość kanałów nagrywania                - min 6, kaŜdy kanał programowany indywidualnie 

Zasilanie                 - 10-30V DC, zasilacz sieciowy w wyposaŜeniu        

                                                                     lub 230VAC 

Wejścia wideo                 - min 6, 1Vpp 

Wyjścia wideo                 - min 1, 1Vpp 

Wejścia audio                 - min 2 

Twardy dysk                 - 2.5" lub 3,5” wymienny 

Obsługiwana pojemność dysku              - minimum: 240GB dla 2,5” lub 500GB dla 3,5” 

Interfejsy                - RS 422, RS 232, Ethernet 10/100Mbit, USB 2.0 

Oprogramowanie                - umoŜliwiające odtwarzanie i edycję  

                                                                    kompatybilne z MS Windows 2000/XP  

                                                                    Professional 

Oprogramowanie konfiguracyjne               - kompatybilne z MS Windows 2000/XP  

                                                                    Professional, (Oprogramowanie powinno  

                                                                    umoŜliwiać edycję   materiału z rejestratora  

                                                                    lub z zewnętrznego napędu.) 

Zakres temperatury pracy                - +5° do +4 5°C 

Waga                   - nie większa niŜ 12kg 

Napęd zewnętrzny                 - 1 szt. (opcjonalnie), zasilacz sieciowy  

                                                                  w wyposaŜeniu  

Dysk twardy                 - 2 szt. (dla 3,5” – 500GB  dla 2,5” –  

                                                                    o maksymalnej pojemności obsługiwanej  

                                                                   przez rejestrator, minimum 240GB) 

Kieszeń dysku               - 2 szt 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  
spr. nr 115/Cut/08/MT            

(str. 1 / 2 ) 
 

 
 
 

 
 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

DO PRZETARGU 115/CUT/08/MT 

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

- Pełna nazwa 
.......................................................................................................................................... 

- adres, nr telefonu i faksu, e-mail 
      .......................................................................................................................................... 

- nr konta bankowego, na które dokonywana będzie płatność 
       ......................................................................................................................................... 
 
My niŜej podpisani, oświadczamy, iŜ w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu 
nieograniczonym na „zakup camcorderów video – kamwidów miniaturowych, kamer 
sieciowych szybkoobrotowych, serwerów sieciowych, megapixelowych kamer sieciowych, 
cyfrowych rejestratorów wielokanałowych” – sprawa nr 115/Cut/08/MT składam(y) niniejszą 
ofertę. 
 
2. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia 

 
3. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia: 

 
- z zakresu zadania nr 1  za: 1 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 
Cena 
netto  
1 kpl. 

VAT 
Łączna 

cena oferty 
netto 

Łączna 
cena oferty 

brutto 

1 

Camcorder video-
kamiwid miniaturowy 
 
Nazwa:………………… 
Typ:…………………….. 
Producent: …………..... 
…………………………. 

20 
kpl.  ……%   

 
 
Łączna cena oferty netto słownie: ……………….…………………………………………….. 
 
Łączna cena oferty brutto słownie: ………………….…………………………………………. 
 

 
 

 
 

 
(pieczęć Wykonawcy) 
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- z zakresu zadania nr 2   za: 1 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 
Cena 
netto  
1 kpl. 

VAT 
Łączna 

cena oferty 
netto 

Łączna 
cena oferty 

brutto 

1 

Kamera sieciowa 
szybkoobrotowa 
 
Nazwa:………………… 
Typ:……………………..  
Producent: …………... 
…………………………. 

20 
kpl.  ……%   

 
 
Łączna cena oferty netto słownie: ……………….…………………………………………….. 
 
Łączna cena oferty brutto słownie: ………………….…………………………………………. 
 
 
- z zakresu zadania nr 3   za:1 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 
Cena 
netto  
1 kpl. 

VAT 
Łączna 

cena oferty 
netto 

Łączna 
cena oferty 

brutto 

1 

Serwer sieciowy wizji 
 
Nazwa:………………… 
Typ:……………………..  
Producent: …………... 
…………………………. 

40 
kpl.  ……%   

 
 
Łączna cena oferty netto słownie: ……………….…………………………………………….. 
 
Łączna cena oferty brutto słownie: ………………….…………………………………………. 
 
 
- z zakresu zadania nr 4   za:1 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 
Cena 
netto  
1 kpl. 

VAT 
Łączna 

cena oferty 
netto 

Łączna 
cena oferty 

brutto 

1 

Megapixelowa kamera 
sieciowa 
 
Nazwa:………………… 
Typ:……………………..  
Producent: …………... 
…………………………. 

20 
kpl.  ……%   

 
 
Łączna cena oferty netto słownie: ……………….…………………………………………….. 
 
Łączna cena oferty brutto słownie: ………………….…………………………………………. 
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- z zakresu zadania nr 5   za:1 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 
Cena 
netto  
1 kpl. 

VAT 
Łączna 

cena oferty 
netto 

Łączna 
cena oferty 

brutto 

1 

Cyfrowy rejestrator 
wielokanałowy 
 
Nazwa:………………… 
Typ:……………………..  
Producent: …………... 
…………………………. 

4 kpl.  ……%   

 
 
Łączna cena oferty netto słownie: ……………….…………………………………………….. 
 
Łączna cena oferty brutto słownie: ………………….…………………………………………. 
 
4. 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. 

 
5. Potwierdzamy terminy realizacji określone w rozdziale V SIWZ 
 
6. Udzielamy  
       - zadanie nr 1 ………………. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, 
       - zadanie nr 2  ………………. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, 
       - zadanie nr 3  ………………. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, 
       - zadanie nr 4  ………………. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, 
       - zadanie nr 5  ………………. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 
 
7. Przyjmujemy zasady płatności określone w §2 projektu umowy. 
 

8. Oświadczamy, Ŝe następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć 
podwykonawcy(om):2…………………………………………................................................
............................................................................................................................................ 

 
9. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 
 

10. Zobowiązujemy się do dostarczenia przed podpisaniem umowy szczegółowej 
specyfikacji ilościowo-cenowej na zaoferowany przedmiot zamówienia (zgodnie z 
rozdziałem XVI pkt. 5 niniejszej SIWZ). 

 
 
 
______________________ 
1 wypełnić w zaleŜności, na które zadanie składana jest oferta 
2 w przypadku nie złoŜenia powyŜszego oświadczenia, Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca nie 
powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy (om) 
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11. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w dokumentacji oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
12. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
1) ................................................................. 
2) ................................................................. 
3) ................................................................. 
4) .................................................................. 
. 
. 
.  
n) .................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

(podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 
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Załącznik 1a do formularza ofertowego  
 

Kamwid miniaturowy, zapisuj ący obraz kolorowy (PAL) i d źwięk na kartach pami ęci 
typu „flash” 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Lp. WYMAGANE OFEROWANE 

 
Nazwa: ……………………………………… 
Typ: …………………………………………. 
Producent: …………………………………. 

1 
moŜliwość stosowania wymiennych kart 
pamięci typu Flash   

2 format video: MPEG4 – AVI, 25 kl/s  

3 
wbudowany zoom optyczny i stabilizator 
obrazu  

4 wbudowany głośnik  

5 
ekran LCD, kolorowy z menu ekranowym w 
jęz. polskim  

6 

konstrukcja posiadająca wielofunkcyjne 
moŜliwości : 
- nagrywanie i odtwarzanie plików wideo i 
plików dźwiękowych,  wykorzystanie jako 
przenośny dysk pamięci, 
- kamera internetowa, 
- wyposaŜenie w dodatkowy zewnętrzny 
obiektyw/kamerę z mikrofonem, podpinany i 
zasilany bezpośrednio z kamwidu, 
uruchamiany z pilota zamontowanego na 
przewodzie łączącym, obiektyw powinien 
posiadać mocowanie i moŜliwość obracania 
obrazu 

 

7 specjalna obudowa odporna na wilgoć  

8 
wyposaŜenie w gniazda: USB, AV, 
słuchawkowe  

9 współpraca z komputerem PC (USB)  

10 

akumulator dodatkowy o minimum 1,5-
krotnie większej pojemności w stosunku do 
akumulatora standardowego 

 

11 

zewnętrzna ładowarka sieciowo-
samochodowa obsługująca oba 
akumulatory wchodzące w skład kompletu 
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12 karta pamięci o pojemności 2 GB  

13 
przetwornik CCD o rozdzielczości min. 800 
tys. pikseli  

14 zoom optyczny nie mniejszy niŜ 10 – krotny  

15 
wbudowany stabilizator obrazu 
elektroniczny lub optyczny  

16 
ekran LCD nie mniejszy niŜ 2”, 
rozdzielczość nie mniej niŜ 200 tys. pikseli  

17 obsługa plików dźwiękowych: mp3 i wav  

18 
zewnętrzny obiektyw/kamera -  
rozdzielczość min. 320 tys. pikseli,   

19 

wymiary zewnętrzne kamwidu : grubość (ze 
standardowym akumulatorem) nie większa 
niŜ 31 mm, suma wymiarów szerokość + 
wysokość nie większa niŜ 170 mm 

 

 
 
 
 

 

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

(podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
1. W kolumnie „oferowane” nale Ŝy wpisa ć sformułowanie np. „tak” lub „spełnia” b ądź przepisanie 

opisu wymaganego przedmiotu zamówienia.  
2. W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretn ego parametru, Wykonawca zobowi ązany jest 

podać konkretny parametr i nie stosuje sie sformułowa ń jak  w ust. 1. 
3. Wypełni ć niniejszy zał ącznik w przypadku zaoferowania rozwi ązań równowa Ŝnych. 
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Załącznik 1b do formularza ofertowego  

 
Kamera sieciowa szybkoobrotowa wyposa Ŝona w analogowe wyj ście wideo 

i wyj ście sieciowe  

 

Lp. WYMAGANE OFEROWANE 

 
Nazwa: ……………………………………… 
Typ: …………………………………………. 
Producent: …………………………………. 

1 

protokoły sieciowe:  
TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, 
FTP(serwer/client), SMTP(client),  
DHCP(client), DNS(client), NTP(client), 
SNMP(MIB-2), RTP/RCTP, PPPoE 

 

2 
kompresji wideo:  
MPEG4/JPEG  

3 
rozmiar obrazu:  
skalowany od 640x480 do 160x120  

4 
max. liczba klatek:  
25kl/sek.  

5 
zabezpieczenia sieciowe:  
Hasło  

6 
liczba pikseli:  
470 000  

7 
obiektyw:  
18 x optyczny, F=1,4  

8 
oświetlenie min.:  
1 lux  

9 
migawka:  
1-10 000/sek  

10 
rozdzielczo ść: 
460TVL  

11 
S/N wideo:  
50dB  

12 Pan/Tilt  

13 

Zakres obrotu:  
Horizontal: ±170 0, max. prędkość 1000/sek. 
bVertical: +900 - -300, max. prędkość 
900/sek. 

 

14 
Network port:  
10/100Base Tx (RJ45)  

15 

I/O port:  
Sensor input: x 2 Alarm output: x 2, 1A 
(przekaźniki izolowane w konstrukcji 
kamery) 
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16 
Serial interface:  
transparentny typu RS232  

17 
Wyjście wideo:  
BNC 1Vpp, 75ohm  

18 
card slot:  
x 1 Flash  

19 
źródło zasilania:  
12VDC, zasilacz sieciowy w wyposaŜeniu  

20 
Temperatura pracy:  
0 +400C  

21 
CięŜar:  
nie większy niŜ 1,5kg  

 
 
 
 
 
 
 

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

(podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. W kolumnie „oferowane” nale Ŝy wpisa ć sformułowanie np. „tak” lub „spełnia” b ądź przepisanie 

opisu wymaganego przedmiotu zamówienia.  
2. W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretn ego parametru, Wykonawca zobowi ązany jest 

podać konkretny parametr i nie stosuje sie sformułowa ń jak  w ust. 1. 
3. Wypełni ć niniejszy zał ącznik w przypadku zaoferowania rozwi ązań równowa Ŝnych. 
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Załącznik 1c do formularza ofertowego  
 
 

Serwer sieciowy wizji z kompresj ą H.264 / MPEG  - 40 kpl. 
 (20 kpl. serwerów nadawczych i 20 kpl. serwerów  o dbiorczych) 

Lp. WYMAGANE OFEROWANE 

 
Nazwa: ……………………………………… 
Typ: …………………………………………. 
Producent: …………………………………. 

1 
Metoda kompresji wideo  
H.264 / MPEG-4   

2 
Rozdzielczo ść obrazu  
704 x 576 (przy 2 kamerach)  

3 
OdświeŜanie obrazów  
25 kl/s  

4 
Ilość wejść wideo  
4 x BNC, 1Vpp  

5 
Szeroko ść pasma na kamer ę 
32 kb/s - 2 Mbit/s  

6 
Karta sieciowa  
10/100 Mbit/s gniazdo RJ-45  

7 
Porty szeregowe  
1 x RS-485, 1 x RS-232  

8 
Ilość wejść audio  
4 x BNC 

 

9 
Ilość wejść alarmowych  
4  

10 
Ilość wyjść alarmowych  
2  

11 

Zasilanie  
DC 5V lub 12V, zasilacz sieciowy w 
wyposaŜeniu 

 

12 
Waga 
nie więcej niŜ 2 kg 

 

13 
Znak wodny  
tak  

14 
Szyfrowanie transmisji  
tak  

 

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

(podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 

 
1. W kolumnie „oferowane” nale Ŝy wpisa ć sformułowanie np. „tak” lub „spełnia” b ądź przepisanie 

opisu wymaganego przedmiotu zamówienia.  
2. W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretn ego parametru, Wykonawca zobowi ązany jest 

podać konkretny parametr i nie stosuje sie sformułowa ń jak  w ust. 1. 
3. Wypełni ć niniejszy zał ącznik w przypadku zaoferowania rozwi ązań równowa Ŝnych. 
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Załącznik 1d do formularza ofertowego  

 

Megapixelowa kamera sieciowa - 20 kpl. 
 

Lp. WYMAGANE OFEROWANE 

 
Nazwa: ……………………………………… 
Typ: …………………………………………. 
Producent: …………………………………. 

1 

Obraz 
- przetwornik obrazu - 3 Megapixel CMOS 
2048(H) x 1536(V) pixeli 
- wymiar przetwornika - ½"  
- czułość - 1 lux / F1.4 
- SNR - 45 dB 

 

2 

Transmisja danych 
- strumień danych - 55Mbps 
- max ilość kl/s - 20 fps, 1920 x1080 pxl 
- format kompresji - MJPEG lub JPEG 
- protokoły transmisji - TFTP, HTTP 
- Interfejs 100Base - TX Ethernet Network 

 

3 

Oprogramowanie 
Auto Exposure (AE) and Gain Control 
(AGC) >120dB 
Auto Backlight Compensation 
Auto Multi-Matrix White Balance 
Electronic Zoom, Pan & Tilt (PTZ) 
Electronic Image Rotation – up-side down, 
image turn (mirror) 
Resolution, Brightness, Saturation, Gamma, 
Sharpness, PiP 
Detekcja ruchu - 64 strefy 

 

4 

Zasilanie 
- Ethernet (POE) lub DC - 12-48VDC, 
zasilacz sieciowy w wyposaŜeniu 
- we alarmowe - 1 
- wy alarmowe - 1 

 

5 

Mechaniczne  
- waga - nie większa niŜ 300g 
- montaŜ obiektywu - C/CS 

 

6 
Środowiskowe 
- Temperatura pracy - 00 - +500C  

 

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

(podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 

 
1. W kolumnie „oferowane” nale Ŝy wpisa ć sformułowanie np. „tak” lub „spełnia” b ądź przepisanie 

opisu wymaganego przedmiotu zamówienia.  
2. W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretn ego parametru, Wykonawca zobowi ązany jest 

podać konkretny parametr i nie stosuje sie sformułowa ń jak  w ust. 1. 
3. Wypełni ć niniejszy zał ącznik w przypadku zaoferowania rozwi ązań równowa Ŝnych. 
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Załącznik 1e do formularza ofertowego  
 
 

Cyfrowy rejestrator wielokanałowy zapisuj ący obraz i d źwięk na ka Ŝdym kanale w 
rozdzielczo ści pełnego PAL, dokonuj ący zapisu na wymiennych HD  - 4 kpl. 

 

Lp. WYMAGANE OFEROWANE 

 
Nazwa: ……………………………………… 
Typ: …………………………………………. 
Producent: …………………………………. 

1 
Rozdzielczo ść          
- 704 H x576 V (PAL)  

2 
Kompresja  
- MPEG-4 lub H.264  

3 
Max. programowalna szybkość 
- 25kl/s na kaŜdy kanał  

4 

Ilość kanałów nagrywania  
- min 6, kaŜdy kanał programowany 
indywidualnie 

 

5 

Zasilanie  
- 10-30V DC, zasilacz sieciowy w 
wyposaŜeniu lub 230VAC 

 

6 
Wejścia wideo  
- min 6, 1Vpp  

7 
Wyjścia wideo  
- min 1, 1Vpp  

8 
Wejścia audio  
 - min 2  

9 
Twardy dysk  
- 2.5" lub 3,5” wymienny  

10 

Obsługiwana pojemno ść dysku  
- minimum: 240GB dla 2,5” lub 500GB dla 
3,5” 

 

11 

Interfejsy  
- RS 422, RS 232, Ethernet 10/100Mbit,  
USB 2.0 

 

12 

Oprogramowanie  
- umoŜliwiające odtwarzanie i edycję 
kompatybilne z MS Windows 2000/XP 
Professional 
 

 

13 

Oprogramowanie konfiguracyjne  
- kompatybilne z MS Windows 2000/XP 
Professional, (Oprogramowanie powinno 
umoŜliwiać edycję  materiału z rejestratora 
lub z zewnętrznego napędu.) 
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14 
Zakres temperatury pracy  
- +5° do +45°C  

15 
Waga 
- nie większa niŜ 12kg  

16 

Napęd zewnętrzny  
- 1 szt. (opcjonalnie), zasilacz sieciowy w 
wyposaŜeniu  

 

17 

Dysk twardy  
- 2 szt. (dla 3,5” – 500GB lub dla 2,5” – o 
maksymalnej pojemności obsługiwanej 
przez rejestrator, minimum 240GB) 

 

18 
Kieszeń dysku  
2 szt.  

 
 
 

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

(podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. W kolumnie „oferowane” nale Ŝy wpisa ć sformułowanie np. „tak” lub „spełnia” b ądź przepisanie 

opisu wymaganego przedmiotu zamówienia.  
2. W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretn ego parametru, Wykonawca zobowi ązany jest 

podać konkretny parametr i nie stosuje sie sformułowa ń jak  w ust. 1.  
3. Wypełni ć niniejszy zał ącznik w przypadku zaoferowania rozwi ązań równowa Ŝnych. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  
spr. nr 115/Cut/08/MT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  
 
Zakup camcorderów video – kamwidów miniaturowych, k amer sieciowych 
szybkoobrotowych, serwerów sieciowych wizji, megapi xelowych kamer sieciowych, 
cyfrowych rejestratorów wielokanałowych – sprawa nr  115/Cut/08/MT 
 
 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 * 
 

 

* wypełniaj ą wył ącznie Wykonawcy samodzielnie ubiegaj ący si ę  o udzielenie 
zamówienia  

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3a do SIWZ  
spr. nr 115/Cut/08/MT 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
Zakup camcorderów video – kamwidów miniaturowych, k amer sieciowych 
szybkoobrotowych, serwerów sieciowych wizji, megapi xelowych kamer sieciowych, 
cyfrowych rejestratorów wielokanałowych – sprawa nr  115/Cut/08/MT 
 

 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 ubiegaj ących si ę  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 115/Cut/08/MT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
Zakup camcorderów video – kamwidów miniaturowych, k amer sieciowych 
szybkoobrotowych, serwerów sieciowych wizji, megapi xelowych kamer sieciowych, 
cyfrowych rejestratorów wielokanałowych – sprawa nr  115/Cut/08/MT 
 

 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 ka Ŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę  o udzielenie 
zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

spr. nr 115/Cut/08/MT 
    

Projekt umowy 
 
 

Umowa nr .......................................... . 
 

zawarta w Warszawie dnia ........................ 2008 r., pomiędzy: 
 
Komendantem  Głównym Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, 
zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
.................................................................................................................................................. 
 
a firmą  
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
 
................................................................................................................................................. 

 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania                
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - numer sprawy 
115/Cut/08/MT, o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa ...  kompletów 
……………………............... zgodnie ze szczegółowym opisem technicznym zawartym w 
specyfikacji ilościowo-cenowej, stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy oraz ofertą 
Wykonawcy z dnia............zarejestrowaną przez Zamawiającego z liczbą dziennika 
..............  

2. Sprzęt będący przedmiotem umowy musi być wyprodukowany  
w 2008 roku. 

 
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o przedmiocie umowy bez 

bliŜszego oznaczenia, naleŜy przez to rozumieć ……………………, określone w ustępie 
1 niniejszego paragrafu umowy i wyszczególnione w załączniku nr 1. 

 
§ 2 

 
1. Ogólna wartość przedmiotu Umowy określonego w § 1, Strony ustalają na kwotę netto  

......................... zł (słownie złotych: 

................................................................................................), co wraz z podatkiem VAT 
stanowi łącznie kwotę brutto ........................ zł (słownie złotych: 
..........................................................). Kwota ta obejmuje równieŜ koszty dostawy do 
magazynów  Zamawiającego, a takŜe inne opłaty i  podatki, w tym koszty  opakowania 
oraz ewentualne  upusty i rabaty. 
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2. Zamawiający opłaci naleŜność za wykonanie przedmiotu Umowy na podstawie 
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

 
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:  

Komend ę Główn ą Policji 
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 
NIP 521-31-72-762 REGON 012137497 

 
4. Zamawiający opłaci naleŜną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z 
podpisanym protokołem odbioru ilościowo-jakościowego – wzór protokołu stanowi 
załącznik nr 2.   

 
5. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowić podpisany bez zastrzeŜeń protokół  

o którym mowa w § 3 ust. 4. 
 
6. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia przez bank rachunku Zamawiającego. 
 
7. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone 

wyłącznie w złotych polskich. 
 

§ 3 
 
1. Towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę  w standardowych, bezzwrotnych 

opakowaniach do Wydziału Techniki Specjalnej BK KGP w Warszawie, przy ul. 
Barcickiej 52/56  w celu przeprowadzenia odbioru jakościowego, a następnie do Sekcji 
Magazynów BLP KGP w Warszawie, przy ul. Taborowej 33c. Odbiory przedmiotu 
umowy dokonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  
9:00 – 14:00. 

 
2. Strony ustalają, Ŝe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 2 miesi ęcy  od daty 

podpisania umowy. 
 
3. O przygotowaniu towaru do dostarczenia Wykonawca powiadomi z 72-godzinnym 

wyprzedzeniem jednostki KGP, o których mowa w ust. 1, przesyłając stosowne 
informacje   fax’em na numery  /22/ 834-71-87 i /22/ 601-18-46- oraz /22/ 601-33-79, 
podając co najmniej:  
a) numer niniejszej umowy, 
b) asortyment dostarczanego towaru, 
c) planowaną datę dostarczenia towaru stanowiącego przedmiot umowy. 

 
4. Odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony będzie protokołem odbioru ilościowo-

jakościowego podpisanym   przez  upowaŜnionych   przedstawicieli  Zamawiającego  i   
Wykonawcy  i   polegał      będzie na:    
a) sprawdzeniu dokumentów dotyczących dostarczonych urządzeń; zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,  
b) sprawdzeniu kompletacji, 
c) sprawdzenie poprawności działania, 
d) sprawdzeniu braku znamion wcześniejszego uŜytkowania oraz uszkodzeń 

mechanicznych. 

5. Protokół odbioru ilościowo-jakościowego sporządzony będzie w czterech 
jednobrzmiących egzemplarzach – z których jeden otrzymuje Wykonawca a trzy 
Zamawiający.  
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6. Za datę wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru ilościowo-
jakościowego przedmiotu umowy.  

7. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu umowy 
przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru 
ilościowo-jakościowego. 

8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy będzie zobowiązany do 
przeprowadzenia przed rozpoczęciem dostawy, w siedzibie Wydziału Techniki 
Specjalnej BK KGP, bezpłatnego, jednodniowego, kompleksowego szkolenia z podstaw 
uŜytkowania sprzętu dla funkcjonariuszy, którzy w przyszłości będą obsługiwać 
dostarczony sprzęt. Szkolenie zostanie przeprowadzone     w języku polskim i zakończy 
się wydaniem stosownego dokumentu potwierdzającego udział  w szkoleniu. 

 
§ 4 

1.  Wykonawca  gwarantuje, Ŝe dostarczony Zamawiającemu towar odpowiada 
przeznaczeniu i uŜytkowi wynikającemu z umowy, ponadto jest w pełni zgodny ze 
specyfikacją i załączoną dokumentacją, fabrycznie nowy oraz wolny od wad. 

2.  Dla dostarczonego towaru Wykonawca udziela ……. -miesięcznej gwarancji. 

3.  Bieg okresu gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez przedstawicieli Stron 
protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.  

4.  Do kaŜdej/kaŜdego …………………będzie dołączona karta gwarancyjna wraz z pełną 
dokumentacją i instrukcją obsługi sporządzoną w języku polskim, standardowo 
dostarczoną przez producentów. Karta gwarancyjna będzie zawierać typ i numer 
seryjny…………….., termin i warunki waŜności gwarancji, nazwy, adresy i numery 
telefonów w punktach serwisowych świadczących serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.  

5.  Wykonawca będzie uwzględniał wszystkie reklamacje ilościowe i jakościowe, dotyczące 
zawartości opakowania stwierdzone przy odbiorze danej dostawy. W przypadku 
stwierdzenia braku w opakowaniu, Zamawiający sporządzi protokół reklamacyjny i zwróci 
do wykonawcy dostawę w oryginalnym opakowaniu.  

6.  W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych po odbiorze ilościowym i jakościowym przedmiotu zamówienia. 

7.  W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nie wynikających z winy uŜytkownika, 
Wykonawca dokona ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
jednak nie dłuŜej niŜ  w ciągu 21 dni kalendarzowych. 

8.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki powstałe na skutek 
wykorzystywania towaru niezgodnie z przeznaczeniem oraz za uszkodzenia 
mechaniczne wynikłe z niewłaściwego postępowania z urządzeniem. 

9.  Ewentualne koszty przesyłki sprzętu do naprawy i po naprawie, w okresie 
obowiązywania gwarancji ponosić będzie Wykonawca.  

 
§ 5 

 
1. W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1)  10 % wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpił od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy, 

2)  0,15 % wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy w terminie, o którym 
mowa   w § 3 ust. 2, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
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3)  0,15 % wartości brutto towaru, za kaŜdy dzień opóźnienia związanego z brakiem jego 
naprawy w terminie określonym w § 4 ust. 7, nie więcej jednak niŜ 10 % wartości 
brutto tego towaru.  

 
2.  Zamawiający  moŜe egzekwować kary umowne przy opłacaniu faktury za dostarczony 

sprzęt.  
 
3.  W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje 

się zapłacić Wykonawcy karę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, gdy 
Wykonawca odstąpił 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 (Tekst jednolity - Dz. U. 
z 2007 r. nr 223 poz. 1655). 
 

4.  NiezaleŜnie od kar wymienionych w ust. 1 i 3, Stronom przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowań na zasadach ogólnych. 

 
§ 6  

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
2. W przypadku zaistnienia sporu, Strony zobowiązują się w terminie 3 (trzech) miesięcy od 

daty jego zaistnienia, rozstrzygnąć spór w sposób polubowny. W razie braku moŜliwości 
polubownego załatwienia sporu, sprawa zostanie poddana rozpoznaniu przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
3. Zmiany w umowie wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie 

pisemnej, pod rygorem niewaŜności.  
 
4. Integralną część umowy stanowią Załączniki Nr 1 i 2.  
 
5. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 ( trzy) 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca. 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                                WYKONAWCA: 
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Załącznik Nr 1 

do umowy nr ............................................. 

 
 

SPECYFIKACJA ILO ŚCIOWO - CENOWA 

L.p. Przedmiot zamówienia 
Ilość 

w 
kpl. 

Cena 
jedn. 
netto 

w 
PLN 

Stawka 
VAT 

Wartość 
netto w 

PLN 

Wartość 
brutto w 

PLN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

RAZEM   
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                      WYKONAWCA: 
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Załącznik Nr 2 

do umowy nr ....................................... 
 

Warszawa, dnia ........................ 

Protokół odbioru  ilościowo-jakościowego 
 

 
 

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: 
………………………………………………………………………………………………….          
………………………………………………………………………………………………….          
 

Lp. 
 

Nazwa przedmiotu 
umowy j.m. Ilość Nr 

seryjny Wartość 

Instrukcja 
obsługi  

w  j. 
polskim 

Uwagi 

        

        

 
Potwierdzenie kompletności dostawy: 
- Tak* 
- Nie* - zastrzeŜenia 
…………………………………………………………………………………… 
 
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami/ funkcjonalnością 
zaoferowaną w ofercie: 
- Zgodne* 
- Niezgodne* - 
zastrzeŜenia…………………………………………………………………………… 
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Swiadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 
- Wykonane zgodnie z umową* 
- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeŜenia 
……………………………………………………. 
 
Końcowy wynik odbioru:  
 
- Pozytywny* 
- Negatywny* - 

zastrze Ŝenia……………………………………………………………………… 
 
 
 
Podpisy upowaŜnionych                                                       Podpisy upowaŜnionych 
Przedstawicieli Przedstawicieli Zamawiającego       Wykonawcy 
 
………….…………………….                                                  …………………………………… 
………………………………..                                                  …………………………………… 
 
 
 
 
* niewłaściwe skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


