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Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie 
i wykonanie demontażu linii kablowej miedzianej typu TKM 100x4x0,6 w relacji obiekt                            
ul. Rakowiecka 2a – obiekt ul. Olszewska 6 oraz budowa kabla światłowodowego typu 
Z-XOTKtsd 50J w miejsce demontowanej linii miedzianej zgodnie z programem 
funkcjonalno – użytkowym” 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 2007 r. Nr 223, poz. 1655 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.             
– Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie 
stanowią inaczej. 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim              
(art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie 
określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, 
poz. 999, z późn. zm.). 
 
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150  
Regon: 012137497 
Adres do korespondencji: 
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
BIURO FINANSÓW KGP,  
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 
tel.  (0-22) 601 20 44,  
fax. (0-22) 601 18 57, 
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 nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty                           
z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a – 91c ustawy Pzp. 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie demontażu linii kablowej 
miedzianej typu TKM 100x4x0,6 w relacji obiekt ul. Rakowiecka 2a – obiekt ul. Olszewska 6 
oraz budowa linii światłowodowej typu Z-XOTKtsd 50J w miejsce demontowanej linii 
miedzianej zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 3 do 
SIWZ. 

Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem:                     
CPV – 45314300-4 – instalowanie infrastruktury okablowania.  
2.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
3.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia zamówienia do wykonania 
podwykonawcom – w takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 ust. 4 
ustawy Pzp) zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa. Brak powyższej informacji 
w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy 
realizacji zamówienia. Nie zawarcie takiej informacji w ofercie nie będzie skutkowało jej 
odrzuceniem. 
5.   Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć 
przedmiot zamówienia opisany w Załącznikach do niniejszej SIWZ oraz rozdz. IV SIWZ. 
  
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy. 
 
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU  
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
O zamówienie może 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) posiada doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem 
przedmiotowi zamówienia tj. w zakresie budowy kabla optotelekomunikacyjnego, 
polegające na wykonaniu co najmniej 2 robót o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000 zł 
brutto (słownie: sto tysięcy złotych), wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy to w tym okresie, 
b)  dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane                                  
w telekomunikacji do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń wraz z aktualnym zaświadczeniem z regionalnej Izby Inżynierów 
Budownictwa, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.), art. 12 ust. 1, 6 i 7 oraz art. 14 ust. 1 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów. 
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, że ww. warunki Wykonawca spełnia. Dokumenty zostały szczegółowo 
określone w rozdziale VII niniejszej SIWZ 
 
VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY: 
1.  Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający              
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, 
poz. 605) - w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu (określonych w rozdz. 
VI SIWZ) Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty lub oświadczenia: 
a) oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zalecana treść 
oświadczenia została określona w Załączniku nr 2 do SIWZ - w przypadku Wykonawców 
samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o treści określonej                       
w Załączniku nr 2a i 2b do SIWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się        
o udzielenie zamówienia), 
W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego 
zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia. 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
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do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, warunek aktualności 
spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, ale potwierdzony przez 
organ wydający w wymaganym terminie, 
c) wykaz wykonanych robót budowlanych (zalecana treść - Załącznik nr 6 do SIWZ), 
wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem 
robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 
100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych), z podaniem ich wartości, 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały 
wykonane należycie. 

Wykaz musi potwierdzać, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa                        
w rozdziale VI pkt a. 
d) wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zamówienia (zalecana 
treść - załącznik nr 7 do SIWZ), które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wraz                 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności. 
 Do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby te posiadają 
wymagane uprawnienia. 

Wykaz musi potwierdzać, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w rozdz.              
VI pkt b. 
2. Ponadto Wykonawca musi złożyć:  
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zalecana treść - Załącznik nr 1 do 
SIWZ), 
b) oświadczenie Wykonawcy, iż do realizacji zamówienia, jeżeli jest to wymagane 
zastosuje materiały i urządzenia posiadające dokumenty lub znak potwierdzający spełnianie 
zasadniczych wymagań, o których mowa w ustawie Prawo Telekomunikacyjne z dnia                 
16 lipca 2004 r. (Dz. U 2004 nr 171 poz. 1800). 
UWAGA: 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
zamiast dokumentu wymienionego w pkt 1b, składa dokument lub dokumenty wystawione  
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 
Jeżeli 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 złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla tych dokumentów. 

  Wymagana forma składanych dokumentów: 
− dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych              
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
− wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów        
(w tym m. in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie 
kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
− w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych 
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo               
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 
− poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
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umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej 
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
− dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć 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 zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 
3 ustawy Pzp. 
 
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z  WYKONAWCAMI ORAZ 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                       
Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW: 
1.  Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się                                 
z Wykonawcami w sprawach procedury przetargowej są:  
- Rafał Jankowicz – Wydział Zamówień Publicznych BF KGP, tel. (022) 60-116-70, 
- Tomasz Piotrkowicz – Wydział Zamówień Publicznych BF KGP, tel. (022) 60-118-72. 
2. Zamawiający urzęduje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.15            
- 16.15 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).   
3. 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. 
 
IX  INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM: 
Zamawiający nie żąda 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: 
Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.  
1. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być 
sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi być 
podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec 
osób trzecich. 
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu 
innego Wykonawcy (ów). 
3. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika 
określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona 
przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania: 
a) wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą 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 przedłożenia 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, 
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d) w odniesieniu do wymogu określonego w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie 
udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie                       
art. 24 ustawy Pzp, poprzez złożenie dokumentów określonych w rozdziale VII: pkt 1 a (zał. 
nr 2b) oraz pkt 1b, 
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 także ich łączną sytuację ekonomiczną 
i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez złożenie oświadczenia określonego 
w rozdziale VII: pkt 1 a - zał. nr 2a, pkt 1c – zał. nr 3, pkt  1d – zał. nr 4, 
W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego 
zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia. 
f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, 
g) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się              
na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 
pełnomocnika.  
4. 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 upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 
(w sposób zgodny z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ – Wymagana forma 
składanych dokumentów). 
5. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była  
kolejno ponumerowana. 
6. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 
uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości 
bez widocznych śladów naruszenia. 
7.  Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) 
muszą być parafowane (lub podpisane) przez osob(ę)y upoważnioną (e)  
8.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół 
postępowania wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. 
Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy 
oznaczyć klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu  Ustawy    
o  zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji i wydzielić w formie załącznika.  
 
XII.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy 
umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  
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2. Koperta powinna być zaadresowana oraz opisana według poniższego wzoru: 
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 wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą 
i adresem Wykonawcy. 
4.      Ofertę należy złożyć do dnia 12.12.2008 r. do godz. 10.30 w Biurze Finansów KGP, 
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22/60-132-04, w godz.       
8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku). 
5.      Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako 
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 
6.    Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie 
przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 12.12.2008 r. o godz. 11.00 
 Modyfikacja i wycofanie oferty: 
1. Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem,  
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem 
składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej 
z dopiskiem „ZMIANA”. 
2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty. 
3.     Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 
UWAGA: 
Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć 
stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do 
występowania w imieniu Wykonawcy.  
 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ORAZ INFORMACJA O WALUCIE 
W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM                     
A WYKONAWCĄ: 
1. Przez cenę oferty należy 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. Cenę oferty należy skalkulować na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego 
(zał. nr 4 do SIWZ). 
3. Cena musi zawierać: 

a. wycenę wykonania wymaganych prac projektowych i realizację robót budowlanych 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWIZ i programie 
funkcjonalno – użytkowym wraz z załącznikami, 

b. koszty związane z realizacją zadania, tzw. koszty ogólne budowy, a także inne 
koszty dodatkowe ujęte w kosztach pośrednich, 

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

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

Przetarg nr 248/BŁiI/08/RJ 
Oferta na „Zaprojektowanie i wykonanie demontażu linii kablowej miedzianej typu 

TKM 100x4x0,6 w relacji obiekt ul. Rakowiecka 2a – obiekt ul. Olszewska 6 oraz 
budowa kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 50J w miejsce demontowanej linii 

miedzianej zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym” 
Nie otwierać przed dniem 12.12.2008 r. godz. 11.00 
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c. podatek VAT. 
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 
polskich. 

 
XIV.    OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT: 
1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu                        
o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona oceny ofert nie odrzuconych na 
podstawie następującego kryterium: 
 

Lp. Nazwa kryterium Ranga w % Sposób oceny 

1. Cena oferty brutto (C) 80 Liczba punktów uzyskanych wg wzoru 
określonego w pkt. 1.1 

2. Gwarancja (G) 20 Liczba punktów uzyskanych wg zasad 
określonych w pkt. 1.2 

 
1.1 Kryterium cena oferty brutto (C): 
 Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 punktów w niniejszym kryterium. 

Wzór: 
      Najniższa oferowana cena 

C = -------------------------------------------------- x 80 
           Cena oferty badanej 
 
1.2 Kryterium gwarancja (G) - minimum 36 miesięcy: 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów w niniejszym kryterium. 
 Zasady punktacji: 
         

G = 36 - 72 m-cy  - 5 punktów 
   G = 73 - 108 m-cy  - 10 punktów 
   G = 109 - 144 m-cy  - 15 punktów 
   G = pow. 144 m-cy  - 20 punktów 
 
2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: 
 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę 
punktów obliczoną wg poniższego wzoru: 
 
 O = C + G 
 
O – suma punktów uzyskana przez badaną ofertę 
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto 
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium gwarancja 
 
XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO: 
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie          
o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy 
prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość 
złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas 
przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 
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ustawy z dnia 15 września 2000 r.   – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z  2000 r., Nr 94, 
poz. 1037 z późn. zm.), chyba, że ww. dokument  został złożony przez Wykonawcę             
w ofercie.  
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku 
dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do 
reprezentowani ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą 
stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy 
regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 
5. 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, że zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
XVI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY: 
1.  Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy                        
w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2.  Forma wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach: 
- w pieniądzu, 
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo                      
- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
- w gwarancjach bankowych, 
- w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości          
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 
Gwarancja musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być 
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną 
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (bankowej, 
ubezpieczeniowej) winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na każde pisemne 
Żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy zostaną podane Wykonawcy, którego oferta została uznana 
za najkorzystniejszą po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wraz z zastosowaniem art. 150,  ust. 3-6 ustawy Pzp. 
3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania w terminie i na 
zasadach określonych w art. 151 ustawy Pzp. 
 
XVII.   ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym 
załącznik nr 3 do SIWZ.  
 
XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZMIANY TREŚCI UMOWY                          
W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY. 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do 
treści oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy: 
a) zachodzi konieczność zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy,  
w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
podpisania umowy; 
b) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego 
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rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy; 
c) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów                              
z urzędów administracji państwowej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe 
było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa; 
d) po podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez 
producenta; 
e) doszło do zwiększenia wartości przedmiotu umowy z powodu znaczącej zmiany 
kursu obcej waluty (zmiana kursu waluty obcej w stosunku do złotego musi wynieść, co 
najmniej jeden złoty w odniesieniu do średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia 
podpisania umowy), a zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego; 
f) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest 
korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; 
g) nastąpiła zmiana wartości usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach 
przedmiotu umowy, a zmiana zawartej umowy jest korzystna dla Zamawiającego. 
 
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO: 
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp 
- protest. 
2. Protest musi być wniesiony na piśmie i powinien wskazywać oprotestowana 
czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie 
zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu. 
 
UWAGA: 
W przypadku wniesienia protestu na zapisy niniejszej SIWZ, do składanego protestu należy 
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, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej). 
 
Załączniki: 
Nr 1.   Formularz ofertowy.  
Nr 2, 2a, 2b.  Oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
Nr 3.  Projekt umowy. 
Nr 4.  Program funkcjonalno - użytkowy. 
Nr 5.  Istotne informacje dotyczące warunków zamówienia. 
Nr 6.   Wykaz wykonanych robót budowlanych. 
Nr 7.  Wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zamówienia. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
spr. nr 248/BŁiI/08/RJ 

 
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY  

DO PRZETARGU 248/BŁII/08/RJ 

 
 
My, niżej 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 „Zaprojektowanie                             
i wykonanie demontażu linii kablowej miedzianej typu TKM 100x4x0,6 w relacji obiekt 
ul. Rakowiecka 2a – obiekt ul. Olszewska 6 oraz budowa kabla światłowodowego typu 
Z-XOTKtsd 50J w miejsce demontowanej linii miedzianej zgodnie z programem 
funkcjonalno – użytkowym” – nr sprawy: 248/BŁiI/08/RJ składam(y) niniejszą ofertę. 
 
1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 
Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie 
realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. 
2. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego oraz oferujemy cenę oferty:  
 
netto: ..................................................................................................................................... zł   
  
(słownie: .........................................................................................................................zł) 
 
stawka podatku VAT …………….. %, 
 
brutto: .................................................................................................................................. zł   
  
(słownie: .........................................................................................................................zł) 

 
3. Udzielamy ……………… miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia                     
(min. 36 miesięcy od daty zatwierdzenia protokołu odbioru technicznego). 
4. Termin realizacji zamówienia -  zgodnie z rozdz. V SIWZ. 
5.  Przyjmujemy zasady płatności określone w Projekcie umowy - zał. nr 3 do SIWZ. 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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6.  W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 
warunkach zawartych w dokumentacji oraz miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego.  
7.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
8. Oświadczamy, że nie zamierzamy / zamierzamy powierzyć* wykonanie zamówienia 
podwykonawcom w następującym zakresie:  
.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
 
9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
................................................................. 

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

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

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

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

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ, 
spr. nr 248/BŁiI/08/RJ 

 
 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Wypełniają wyłącznie Wykonawcy samodzielnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia.  
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
„Zaprojektowanie i wykonanie demontażu linii kablowej miedzianej typu TKM 
100x4x0,6 w relacji obiekt ul. Rakowiecka 2a – obiekt ul. Olszewska 6 oraz budowa 
kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 50J w miejsce demontowanej linii 
miedzianej zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym”                                                        
– nr spr. 248/BŁiI/08/RJ. 
 
 

 oświadczamy, że: 

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 ** 
 

 

 

* W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, jest zobowiązany do przedstawienia 
pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

 

 

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

 

 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2a do SIWZ, 

                                                 spr. nr  248/BŁiI/08/RJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Wypełnia pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się  o  udzielenie zamówienia 
w ich imieniu. 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 

„Zaprojektowanie i wykonanie demontażu linii kablowej miedzianej typu TKM 
100x4x0,6 w relacji obiekt ul. Rakowiecka 2a – obiekt ul. Olszewska 6 oraz budowa 
kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 50J w miejsce demontowanej linii 
miedzianej zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym”                                                        
– nr spr. 248/BŁiI/08/RJ. 
 

 

 oświadczamy, że: 

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**, 
 

 

* W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, jest zobowiązany do przedstawienia 
pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

 

 

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

 

 
 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2b do SIWZ, 

                                             spr. nr 248/BŁiI/08/RJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Wypełnia oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie 
zamówienia. 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 

„Zaprojektowanie i wykonanie demontażu linii kablowej miedzianej typu TKM 
100x4x0,6 w relacji obiekt ul. Rakowiecka 2a – obiekt ul. Olszewska 6 oraz budowa 
kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 50J w miejsce demontowanej linii 
miedzianej zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym”                                                        
– nr spr. 248/BŁiI/08/RJ. 
 
 

 oświadczamy, że: 

 
1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ, 
                                             spr. nr 248/BŁiI/08/RJ 

 
U M O W A   n r  …/BŁiI/…/… 

 
 zawarta w Warszawie w dniu ___ 200___ roku 

 
pomiędzy: 

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

–  Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji 
 

–   Zastępcę Dyrektora Biura Łączności  i Informatyki Komendy Głównej Policji 
 
a firmą __________________________________________________________________________ z 
siedzibą  
w_________________(00-000) przy ul._________________________________________________ wpisaną 
do ____________, pod numerem ____________________, reprezentowaną przez: 
 
_______________________–  _______________________ 
 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 
 Umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie ___ (nr sprawy ___/BŁiI/___/___) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie demontażu linii kablowej miedzianej typu  
TKM 100x4x0,6 w relacji obiekt ul. Rakowiecka 2a – obiekt ul. Olszewska 6 oraz budowa kabla 
światłowodowego typu Z-XOTKtsd 50J w miejsce demontowanej linii miedzianej zgodnie z programem 
funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

2. Sformułowanie przedmiot umowy oraz przedmiot zamówienia stosowane są zamiennie.  
3. Postanowienia umowy obowiązują z dniem zawarcia. 
 

§ 2 
Organizacja projektu 

1. W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, Zamawiający na Kierownika Projektu 
wyznacza nw. przedstawiciela:  
___ 

2. W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca na Kierownika Projektu 
wyznacza nw. przedstawiciela:  
___ 

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

4. Kierownicy Projektu upoważnieni są do podejmowania decyzji i akceptacji zmian dotyczących realizacji 
przedmiotu umowy, za wyjątkiem decyzji wymagających formy aneksu (w szczególności zmian 
dotyczących terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy oraz finansowania). 

5. Obie Strony mogą zmienić swoich przedstawicieli w organizacji projektu informując drugą Stronę, z co 
najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.  

 
§ 3 

Realizacja umowy 
1. Obowiązki Zamawiającego. 

1) Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w niniejszym paragrafie umowy. 
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2) Zapewnienie bieżącego nadzoru nad budową przez upoważnionego pracownika Wydziału Obsługi 
Telekomutacyjnej Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. 

2. Obowiązki Wykonawcy 
1) Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o wymagania techniczne zawarte w programie 

funkcjonalno – użytkowym. 
2) Utrzymanie miejsca wykonania robót w należytym stanie 
3) Po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy a w czasie ich trwania usuwania zbędnych 

materiałów, gruzu i śmieci. 
4) Zapewnienie kierownika budowy oraz swojego przedstawiciela na budowie. 
5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 

w szczególności pod względem przeciwpożarowym. 
6) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami teren budowy 

(odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref 
niebezpiecznych). 

7) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób i sprawdzeń instalacji teletechnicznej na 
własny koszt. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach 
na własny koszt, z których 3  (trzy) egzemplarze otrzymuje Zamawiający. 

9) Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do usunięcia poza teren budowy wszelkich 
urządzeń tymczasowych zaplecza itp. 

10) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez 
Wykonawcę lub jego podwykonawców i powstałych w trakcie realizacji inwestycji. 

11) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkich dokumentów powstałych  w trakcie  
realizacji wykonanych prac (wyniki testów, dokumentacja powykonawcza) przed przystąpieniem 
do odbioru technicznego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy w terminie do 4 (czterech) tygodni od daty zawarcia 
umowy, przy czym za termin wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru technicznego. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nr faksów 022 60-157-47 i 022 60-158-73 szczegółowy 
harmonogram prac najpóźniej na  2 dni robocze przed rozpoczęciem budowy. 

5. Harmonogram dostarczony przez Wykonawcę zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, w przypadku 
braku uwag, w ciągu 2 dni robocze od dnia przekazania dokumentu.  

6. Szczegółowe zasady odbioru przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 2. 
 

§ 4 
Płatności 

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają na kwotę netto ___ zł (słownie: ___ 
00/100), co wraz z podatkiem VAT stanowi łącznie ___ zł brutto (słownie: ___ 00/100). Wartość 
przedmiotu umowy brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy z uwzględnieniem 
podatku od towarów  
i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów dokumentacji, kosztów opakowania oraz 
ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowanych z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do 
określonych umową lokalizacji oraz montażu. 

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

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

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

4. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego  
i Wykonawcy bez zastrzeżeń protokół odbioru technicznego. 

5. Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek 
Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby 
Biura Łączności  
i Informatyki KGP, ul. Wiśniowa 58, 20-520 Warszawa.  

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

w złotych polskich. 
9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
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wysokości ___ % wartości brutto umowy tj. kwotę ___ zł (słownie: ___ złotych __/100). 
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane z zastrzeżeniem zawartym  
w ust. 11. 

11. Zamawiający pozostawi kwotę ___ zł na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 
jakości. Powyższa kwota zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji. 

 
§ 5 

Gwarancja i serwis 
1. Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi ___. 
2. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od daty podpisania, przez przedstawicieli Wykonawcy  

i Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru technicznego. 
3. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu zawiera załącznik nr 3. 

 
§ 6 

Kary 
1. 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) 10 % wartości brutto przedmiotu umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy. 

3) 0, 15 % wartości brutto przedmiotu umowy z tytułu przekroczenia terminu realizacji przedmiotu 
umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

4) 0, 15% wartości brutto przedmiotu naprawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  
w usunięciu wady lub usterki w przypadku przekroczenia czasu naprawy gwarancyjnej.  

2. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostawy 
przedmiotu umowy. 

3. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1, Stronom przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

4. Zamawiający może potrącić kary umowne przy opłacaniu faktury za realizację przedmiotu umowy. 
5. Kary podlegają łączeniu. 
 

§ 7 

Inne postanowienia 
1. Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach związanych z wykonywaniem umowy obowiązywać będzie 

forma pisemna. 
2. W razie pilnej potrzeby zawiadomienia mogą być przesyłane faksem z pisemnym potwierdzeniem ich 

otrzymania. 
3. Ustala się następujące adresy, numery faksów i telefonów: 

Adres Wykonawcy dla potrzeb korespondencji i składania zawiadomień: 
___, ul. ___ tel. ___, fax. ___ 
Adres Zamawiającego dla potrzeb składania zawiadomień: 
Biuro Łączności i Informatyki KGP 
02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 58 
Fax. /22/ 60-___ 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia wierzytelności 

wynikających z umowy na osoby trzecie. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu podpisanego 

przez obie Strony. 
3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, ___. 
4. Sądem właściwym dla spraw umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w 5 (pięciu) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 4  (cztery) egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.  
6. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Opis przedmiotu zamówienia; 
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2) Program funkcjonalno-użytkowy; 
3)  Zasady odbioru przedmiotu umowy; 
4)  Warunki gwarancji i serwisu; 
5)  Wzór protokołu odbioru technicznego. 

7. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w 
załącznikach a warunkami ustalonymi w umowie, wiążące są postanowienia umowy. 

  
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sprawa  nr  248/BŁiI/08/RJ  – „Zaprojektowanie i wykonanie demontażu linii kablowej miedzianej typu TKM 100x4x0,6 w 
relacji obiekt ul. Rakowiecka 2a – obiekt ul. Olszewska 6 oraz budowa kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 50J w 
miejsce demontowanej linii miedzianej zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym” 

20 

 
 

Załącznik nr 1 do umowy nr …….. 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Opracowanie projektu wykonawczego na budowę kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 50J  

i jego uzgodnienia z Zamawiającym.  

2. Demontaż linii kablowej miedzianej typu TKM 100x4x0,6 o numerze 2738-39. 

3. Budowa kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 50J w miejsce demontowanej linii miedzianej. 

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotowej inwestycji. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ, 
                                             spr. nr 248/BŁiI/08/RJ 

 
Załącznik nr 2 do umowy nr …….. 

 

 

WYDZIAŁ OBSŁUGI 
TELEKOMUTACYJNEJ BIURA ŁĄCZNOŚCI 

I INFORMATYKI 
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI 

ul. Taborowa 33b 
02-542 Warszawa 
tel. (+48 22) 60-145-35 
fax. (+48 22) 60-157-47 
wot.blii@policja.gov.pl 

 
 

Ilość ark. 11 
Egz. nr ……….. 

 

 
 

Program funkcjonalno-użytkowy 
 
 
 
 
 

Miejscowość:  WARSZAWA 
 
Obiekt:   ul. Rakowiecka 2A, ul. Olszewska 6 
 
Temat:  Zaprojektowanie i wykonanie demontażu kabla TKM 100x4x0,6 w 

relacji obiekt ul. Rakowiecka 2A – obiekt  
ul. Olszewska 6 i budowa w miejsce demontowanej linii miedzianej 
kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 50J. 

 
Data: Październik 2008 
 
 

Funkcja Imię Nazwisko Podpis 

Opracował Krzysztof Woźnicki  

Sprawdził Sławomir Szwed   

Zatwierdził Wojciech Dąbrowski  
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I. Część opisowa 
 
1.  Opis ogólny przedmiotu 
 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego  

i wykonanie na jego podstawie demontażu istniejącej linii kablowej miedzianej typu 
TKM 100x4x0,6 o numerze 2738-39 w relacji: obiekt ul. Rakowiecka 2a – obiekt ul. 
Olszewska 6 i wybudowanie po trasie demontowanej linii miedzianej kabla 
światłowodowego typu Z-XOTKtsd 50J.  
 

1.2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kabla światłowodowego. 
Usunięcie kabla miedzianego TKM 100x4x0,6 – długość 688,6 m. 
Budowa kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 50J – długość 850,0 m. (w tym 100 m 
zapas). 
 

 
2.  Opis wymagań technicznych, materiałowych i funkcjonalnych 
 
2.1.  Zamówienie obejmuje usunięcie kabla miedzianego tylu TKM 100x4x0,6  

i budowę kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 50J w relacji: obiekt  
ul. Rakowiecka 2a – obiekt ul. Olszewska 6. 
Przebieg trasy kabla do demontażu i projektowanego kabla światłowodowego 
pokazano na rys.1. 
 

2.2.  Złom kablowy pochodzący ze zdemontowanej linii kablowej Wykonawca dostarczy 
do punktu skupu surowców wtórnych na terenie Warszawy wskazanego przez 
Zamawiającego.  

 
2.3.  Nowy kabel światłowodowy będzie układany w otworze kanalizacji teletechnicznej po 

usuniętym kablu miedzianym. 
Wszelkie odstępstwa od tej zasady możliwe będą w związku z wystąpieniem 
niedrożności ww. otworu kanalizacji teletechnicznej. 
 

2.4.  Kabel światłowodowy należy układać w rurze ochronnej kanalizacji wtórnej po trasie 
likwidowanego kabla miedzianego. Do budowy kanalizacji wtórnej należy 
zastosować rury HDPE 32/2,9 zgodnie z normą ZN-96/TPSA-013. 

 
2.5.  Metodę zaciągania kabla do kanalizacji pozostawia się wykonawcy. W trakcie 

zaciągania nie należy przekraczać dopuszczalnej siły ciągnącej 1200N. 
 
2.6.  Na projektowanym kablu należy pozostawić następujące zapasy kabla: 

− obiekt ul. Rakowiecka 2a – 50,0 m zapasu kabla w skrzynce zapasu SZ-1. 
− obiekt ul. Olszewska 6 – 50,0 m zapasu kabla w skrzynce zapasu SZ-1. 
 

2.7.  Montaż kabla polega na wciągnięciu go do kanalizacji wtórnej i zakończeniu  
w przełącznicach światłowodowych: 
− w obiekcie przy ul. Rakowiecka 2a – w istniejącej przełącznicy typu PS-4/96 

FC/PC, 
− w obiekcie przy ul. Olszewskiej 6 – w nowej przełącznicy światłowodowej typu 

PS-4/96 FC/PC. 
Wprowadzenie i zakończenie projektowanego kabla światłowodowego pokazano na 
rys. 2 (ul. Rakowiecka 2a) i rys. 3 (ul. Olszewska 6). 
Pomiary należy wykonać zgodnie z normą ZN-96/TPSA-002. 
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2.8.  Po zakończeniu montażu należy sprawdzić parametry transmisyjne wszystkich 
włókien. Do protokołu odbioru linii dołączyć reflektometryczny wykres tłumienności. 
Pomiary należy wykonać zgodnie z normą ZN-96/TPSA-002. 

 
2.9.  Kabel należy znaczyć we wszystkich studniach opaską z oznaczeniem rodzaju i 

numerem kabla i żółtym napisem „Uwaga kabel światłowodowy” 
 
 
3. Zestawienie podstawowych materiałów  
 

1. Rura HDPE Fi – 32/2,9 700 m 
2. Skrzynka zapasu kabla liniowego SZ-1 2 kpl. 
3. Kabel Z-XOTKtd 50J 850 m 
4. Przełącznica światłowodowa PS-4/96 FC/PC 1 kpl. 
5. Łącznik centrujący światłowodowy FC/PC 100 szt. 
6. Pigtail - sznur optyczny zakończeniowy FC/PC 100 kpl. 
7. Przywieszka identyfikacyjna 22 szt. 

 
 

II. Część informacyjna 
 
1. Wymagane uzgodnienia 
 
1.1. Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji posiada zgodę na wymianę 

kabla miedzianego na linię światłowodową wydaną przez Telekomunikację Polską 
S.A. pismem BKPD/IWL2/0126/2008 z dnia 22.09.2008r.  

1.2. Zgodnie z pismem BKPD/IWL2/0126/2008 z dnia 22.09.2008r Wykonawca nie jest 
zobowiązany do uzgodnienia opracowanej dokumentacji wykonawczej  
z właścicielem kanalizacji teletechnicznej, czyli Telekomunikacją Polską S.A. 
Opracowana dokumentacja podlega jedynie akceptacji przez Zamawiającego. 

 
2. Ogólne wymagania wykonania i odbioru robót 
 
2.1.  Wszystkie roboty związane z budową kabla telekomunikacyjnego należy wykonać w 

oparciu o dokumentację projektową oraz aktualne normy  
i przepisy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową. 

2.2.  Budowę linii telekomunikacyjnej i jej zakończenie realizować zgodnie  
z normami ZN-96/TPSA-002, 005, 006, 007, 008, 009. Roboty związane  
z układaniem kabla w budynkach wykonywać zgodnie z warunkami normy BN-
84/8984-10. 

2.3.  Materiały do budowy linii telekomunikacyjnej będą zakupione przez Wykonawcę u 
producentów. Wszystkie zakupione materiały winny posiadać atest producenta 
stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 

2.4.  Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac przy budowie kabla oraz w 
czasie transportu i wyładunku materiałów. 

2.5.  Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie celem 
wykazania zgodności dostarczonych materiałów i wykonanych prac  
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Zamawiającego. 

2.6.  Sprawdzenie materiałów użytych do budowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 
wymaganiami norm i innych dokumentów poświadczających zgodność użytych 
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materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej lub uzgodnionych warunków 
technicznych. Jakość materiałów powinna być potwierdzona atestem dostawcy. 

2.7.  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową  
i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki 
pozytywne. Końcowego odbioru dokonuje Zamawiający, który ustala komisję odbioru 
z udziałem wykonawcy (Kierownika Budowy). 

Komisja odbioru powinna: 
− zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej  

i akceptować ją, 
− dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu 

sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją  
i przepisami, 

− sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary (dla 
sprawdzenia wyników z przedstawionymi dokumentami), 

− sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń  
i wniosków. 
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3. Korespondencja, decyzje i uzgodnienia 
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3. Rysunki 
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Załącznik nr 3 do umowy nr ……………. 

 
Zasady odbioru przedmiotu umowy 

 
 

1. Dostawa i instalacja sprzętu będzie realizowana do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na 
terenie Warszawy. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem o terminie zakończenia budowy i gotowości do 
odbioru przedmiotu umowy nie później niż 3 (trzy) dni robocze przed jego realizacją na numery 
faksów: 

− Wydział Obsługi Telekomutacyjnej BŁiI KGP faks nr: 022 60-157-47 
− Wydział Projektów Teleinformatycznych BŁiI KGP faks nr: 022 60-158-73 

3. Odbiór techniczny linii polegał będzie na sprawdzeniu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  
z projektem technicznym oraz na sprawdzeniu konfiguracji technicznej i potwierdzeniu spełnienia 
deklarowanych przez Wykonawcę warunków technicznych i funkcjonalnych dostarczonych urządzeń. 
Wykonanie wszystkich prac zgodnie z projektem technicznym oraz uporządkowanie terenu zostanie 
potwierdzone protokołem odbioru technicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej 
umowy.    

4. Zamawiający dokona odbioru technicznego opisanego w pkt. 3 w terminie 5 (pięciu) dni roboczych 
licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. 

5. Odbiór techniczny będzie dokonany przez Komisję do odbioru przedmiotu zamówienia, powołaną 
przez Zamawiającego. 

6. Przed przystąpieniem do odbioru robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty 
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności dokumentację 
powykonawczą. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi 
dokonania odbioru z winy Wykonawcy i może: 
1) wyznaczyć termin, nie dłuższy niż ustalony, jako dzień zakończenia wykonania umowy, do 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Fakt usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 
zostanie potwierdzony protokolarnie przez Komisję do odbioru przedmiotu zamówienia  
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nienadających się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) jeżeli sposób wykonania umowy uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do 
naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych 
w § 6 projektu umowy, 

b) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić 
od umowy z winy Wykonawcy, ze skutkami wynikającymi z postanowień § 6 ust. 1 pkt. 2. 

8. Pozytywny wynik odbioru technicznego i dokumentacji będzie podstawą do podpisania przez Komisję 
powołaną do odbioru przedmiotu zamówienia oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 
protokołu odbioru technicznego. 

9. Protokoł, o którym mowa w ust. 7 sporządzony będzie w 5 (pięciu) jednobrzmiących egzemplarzach,  
z których 4  (cztery) egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje 
Wykonawca. 

10. Wszystkie czynności związane z odbiorami muszą zakończyć się w terminie realizacji umowy. 
11. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony i zainstalowany sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad, 

pakowany w oryginalne bezzwrotne opakowania producenta. 
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Załącznik nr 4 do umowy nr ………………… 
 
 

Wymagania gwarancji i serwisu  
 
 

1. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia winien wynosić minimum 36 miesięcy od daty 
zatwierdzenia protokołu odbioru technicznego, 

2. W okresie gwarancji usuwanie usterek odbywać się będzie bezpłatnie w ciągu 48 godzin od 
momentu zgłoszenia (włącznie ze świętami i dniami ustawowo wolnymi od pracy). 

3. Serwis świadczony będzie w miejscach budowy linii optotelekomunikacyjnej. 
4. Zgłoszenia uszkodzeń dokonywane będą przez użytkownika faksem do zespołu serwisowego 

Wykonawcy wskazanego w protokole odbioru technicznego. 
5. W przypadku wystąpienia istotnych zmian związanych z lokalizacją zespołu serwisowego, 

określonego  
w protokole odbioru technicznego Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 
użytkownika i Zamawiającego o wprowadzonych w tym zakresie zmianach. 

6. W uzasadnionych sytuacjach fakt uszkodzenia może zostać zgłoszony przez użytkownika 
telefonicznie. Użytkownik obowiązany jest potwierdzić faksem fakt telefonicznego zgłoszenia 
Wykonawcy uszkodzenia linii. 

7. W przypadku nie funkcjonowania linii okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od 
momentu zgłoszenia do dnia usunięcia uszkodzenia. 

8. Dwukrotne uszkodzenie tego samego sprzętu w okresie gwarancji obliguje Wykonawcę do jego 
wymiany na nowy, spełniający te same parametry, w terminie 7 dni od chwili ostatniego zgłoszenia  
o uszkodzeniu. Okres gwarancji udzielony na nowy sprzęt nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 
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Załącznik nr 5 do umowy nr ……………………. 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO 

 

spisany w dniu.......................................................... 
 
1. Przedmiotem odbioru są następujące roboty: 

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

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

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

wykonane przez (Wykonawca): 

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

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

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

na podstawie: 

Umowy Nr....................................................... z dnia............................................... 

Zamawiający............................................................................................................................................................................................ 

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

2. Odbioru prac dokonała Komisja powołana na mocy...........................................................z dnia …………...……….r. w składzie: 
 

1. 
...................................................... 

 Przewodniczący 
...................................................... 

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

 Przedstawiciel 
....................................................... 

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

 Przedstawiciel 
....................................................... 

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

 Przedstawiciel 
....................................................... 

5. 
........................................................ 

 Przedstawiciel 
....................................................... 

6. 
........................................................ 

 Przedstawiciel 
....................................................... 

 
3. Do odbioru Komisji przedstawiono następujące dokumenty 

a) umowa z Wykonawcą Nr................................................... z dnia..................................................................... 

b) dokumentację 

projektową:.....................................................................................................................................................................................................

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

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

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

c) dokumentację 

powykonawczą:..............................................................................................................................................................................................

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

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

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

d) dokumentację 

pomiarową:.....................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 
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e) inne: 

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

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

4. Ustalenia Komisji: 
1) W wyniku czynności Komisji stwierdza się, że roboty stanowiące przedmiot odbioru zostały wykonane zgodnie z projektem 

wykonawczym oraz zasadami wiedzy i przepisami technicznymi i stanowią podstawę do wystawienia faktury. 
2) Ogólna ocena wykonywanych prac: 

...........................................................................................................…..........................................................................................................

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

 

5. Inne uwagi i zalecenia:  

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

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

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

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

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

6. Do zgłaszania uszkodzeń Wykonawca wskazał następujący zespół serwisowy (adres, nr telefonu, nr faksu): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..................................................................................................... 

7. Komisja dokonała odbioru przedmiotu umowy w dniu ..................................... i proponuje przekazanie do eksploatacji. 

 
Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia:  
 
Przewodniczący: 
 
1. .............................................................                                      

Członkowie: 

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

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

4.............................................................    ................................................................ 
               (Członkowie komisji Zamawiającego)                                                                                                                             (Przedstawiciel Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ, 
                                             spr. nr 248/BŁiI/08/RJ 

 
Istotne informacje dotyczące warunków zamówienia 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami. 
2. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do 

wykonywania prac projektowych związanych z przedmiotem zamówienia. 
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie łącznej ceny netto i brutto wykonania przedmiotu 

zamówienia, wyrażonej w złotych polskich, cyfrowo i słownie. 
4. Złom kablowy pochodzący ze zdemontowanej linii kablowej pozostaje własnością Zamawiającego. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i instalacji sprzętu nowego, wolnego od wad. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ, 
                                             spr. nr 248/BŁiI/08/RJ 

 
 
 
 
 
 
 

Wykaz wykonanych robót budowlanych 
 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia        
(zł brutto) 

Okres realizacji 
zamówienia (od m-c, rok 

do m-c, rok), miejsce 
wykonywania zamówienia 

Zamawiający            
(nazwa, adres, telefon) 

 
 
 

 
 

    

 
 

 
 
 

    

 
 

 
 
 

    

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

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ, 
                                             spr. nr 248/BŁiI/08/RJ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia. 
 
 

 
Lp. Imię i nazwisko Posiadane kwalifikacje / uprawnienia Zakres powierzonych czynności 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

 

 

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

 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 


