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Komendant Główny Policji, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „zawarcie umowy ramowej na okres 4 lat na zakup usług 
transmisji danych GPRS/EDGE w ramach APN połączonego z siecią Zamawiającego oraz 
dostawa i aktywacja kart SIM dla terminali mobilnych uŜytkowanych w Policji”, nr sprawy 
242/BŁiI/07/BP, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 
 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE  

 
1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 

 
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jeŜeli przepisy ustawy Pzp nie 
stanowią inaczej. 

 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim 
(art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).  
 
4. Od dnia 1 maja 2004 r. w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej niniejsze 
zamówienie objęte jest postanowieniami Porozumienia w sprawie zamówień rządowych 
(Goverment Procurement Agreement – GPA) zawartego w ramach Światowej Organizacji 
Handlu (World Trade Organisation – WTO) . 

 
 
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAM AWIAJĄCEGO 

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  
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w 
odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy 
zainteresowani Wykonawcy. 
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  
1.  Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej z trzema Wykonawcami na 
okres 4 lat na zakup usług transmisji danych GPRS/EDGE w ramach APN połączonego z 
siecią Zamawiającego oraz dostawa i aktywacja kart SIM dla terminali mobilnych 
uŜytkowanych w Policji.  
Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w „SZCZEGÓŁOWYM OPISIE 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)” – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
 

Przedmiot Zamówienia obejmuje: 
1.1. Zakup usługi transmisji danych w technologii sieci pakietowej GPRS/EDGE 

umoŜliwiającej bezprzewodowy dostęp terminali mobilnych, wyposaŜonych w gniazda 
kart SIM, do centralnych systemów informatycznych Policji, na którą składa się:  
a. uruchomienie dedykowanego łącza międzysystemowego pomiędzy APN 

Wykonawcy a siecią PSTD Policji dla urządzeń mobilnych wraz z montaŜem oraz 
uruchomieniem niezbędnego sprzętu teletransmisyjnego przez Wykonawcę w celu 
zestawienia łącza, 

b. uruchomienie usługi transmisji danych w technologii sieci pakietowej GPRS/EDGE 
dla urządzeń mobilnych w oparciu o dedykowany punkt dostępowy APN do sieci 
PSTD, wraz z udostępnienieniem przez dostawcę punktu APN na rzecz 
Zamawiającego, 

c. świadczenie usługi transmisji danych dla terminali, 
d. całodobowe monitorowanie funkcjonowania dedykowanego Zamawiającemu 

systemu transmisji danych w okresie świadczenia usługi, 
e. świadczenie serwisu w ramach kosztów abonamentowych, zapewniającego 

dostępność usługi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
1.2. Dostawę kart SIM umoŜliwiających pracę urządzeń mobilnych Zamawiającego w sieci 

GPRS/EDGE Wykonawcy, w tym dla MTN dostawa kart SIM wyposaŜonych w 
procesor wykonujący operacje kryptograficzne i umoŜliwiający generacje  
i przechowywanie trzech par kluczy szyfrowych dla algorytmu RSA wraz z 
certyfikatami oraz dostawa dedykowanych interfejsów/bibliotek PKCS#11 i MS CSP 
dla systemów Windows Serwer 2003, Windows XP, Windows Mobile, umoŜliwiających 
uwierzytelnienie i autoryzację uŜytkowników urządzeń mobilnych w centralnych 
systemach informatycznych Policji. 

1.3. Aktywację kaŜdej karty SIM w systemie transmisji danych GPRS/EDGE Wykonawcy. 
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień  

i oznaczony kodem CPV - 64216000-3.  
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. 

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie informacje dot. części zamówienia, 
których realizację powierzy podwykonawcom. 

 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Umowa ramowa będzie obowiązywała przez 4 lata od daty jej podpisania.  
 
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU  

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
1. O zamówienie moŜe ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 
22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 
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a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, 
w tym własnymi zasobami teleinformatycznymi w oparciu o które będzie świadczył 
usługę, a takŜe 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; 
 
w tym: 
2. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej -  
3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych). 
 
Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o treść dokumentów lub 
oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę w ofercie, zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe ww. 
warunki Wykonawca spełnia. Dokumenty lub oświadczenia zostały szczegółowo określone 
w rozdziale VI niniejszej SIWZ. 
 
VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
 
I. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający 
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 
605), w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych  
w pkt. VI SIWZ) Wykonawca wraz z ofertą musi złoŜyć następujące oświadczenia lub 
dokumenty: 
 
1. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy 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 właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony(e) nie wcześniej niŜ  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
 
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
 
4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 
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5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 
 

6. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości określonej w rozdziale VI 
pkt. 2 niniejszej SIWZ – wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.  
 

II. Ponadto  Wykonawca wraz z ofertą musi złoŜyć: 

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (o treści zgodnej z wzorem określonym  
w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ), 
  
UWAGA: 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 
1) zamiast dokumentów wymienionych w ust. I pkt 2, 3 i 5, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe: 
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŜ  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
− nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 

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

 
2) zamiast dokumentu wymienionego w ust. I pkt 4 składa zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, 
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp - 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla poszczególnych 
rodzajów dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2) niniejszej tabeli. 
  

III 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. 
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− w przypadku dokonywania czynności związanych ze złoŜeniem wymaganych 
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty naleŜy dołączyć stosowne pełnomocnictwo  
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 
− poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej 
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
− dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z ich tłumaczeniem na 
język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

 
W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VII Wykonawca zostanie 
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 
ustawy Pzp. O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie  
z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp, z zastrzeŜeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 
 
JeŜeli informacja potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zdolności kredytowej 
będzie wykazana w walucie obcej, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg 
średniego kursu tej waluty , określonego w NBP z dnia ukazania się ogłoszenia  
o niniejszym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
 
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW: 
 
1.  Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się  
z Wykonawcami jest: 

− Barbara Polańska  – Wydział Zamówień Publicznych BF KGP, tel. (022) 601-16-17; 
 
2. Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15.  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  
 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie. 
 
4. Zamawiający wymaga, aby korespondencja związana z przedmiotowym 
postępowaniem była kierowana wyłącznie na adres do korespondencji określony  
w rozdziale II niniejszej SIWZ. 
 
5. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane  
z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, Ŝe zapytanie wpłynie do Zamawiającego 
nie później niŜ na 6 dni przed terminem składania ofert.  
 
 
IX.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, 
zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych); 
 
2. Forma wnoszenia wadium.  
Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
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− pieniądzu, 
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

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

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

Komenda Główna Policji 
Bank Zachodni WBK S.A.  VIII O/Warszawa  

80 1090 1870 0000 0005 0400 0004 
z dopiskiem nr sprawy  242/BŁiI/07/BP 

 
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być 
złoŜone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert  
i musi obejmować cały okres związania ofertą. 
 
5. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt. 2 (z wyłączeniem formy 
pienięŜnej), naleŜy złoŜyć w formie oryginału w Biurze Finansów KGP przy ul. 
Domaniewskiej 36/38 w Warszawie pok. 516, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-
15.00. 
Nie naleŜy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 
 
6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5, muszą być podpisane przez przedstawiciela 
Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umoŜliwiający jego identyfikację, np. 
złoŜony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści 
gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 
ustawy Pzp na kaŜde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 
związania ofertą. 
 
7. Wykonawca, który nie zabezpieczy złoŜonej oferty wadium w wymaganej formie, 
zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, a jego 
oferta będzie odrzucona (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ). 
 
8. Zasady zwrotu i utraty wadium. 
Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeŜeli zostaną spełnione warunki 
określone w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca traci wadium na rzecz 
Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 
 
 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  



sprawa. nr  242/BŁiI/07/BP  8 

 
1. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu 
innego Wykonawcy (ów).  
2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.  
 
3. Oferta składa się z dokumentów wymaganych treścią niniejszej SIWZ.  
 
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być 
sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp) oraz podpisana przez 
osobę(y) upowaŜnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich. 
 
5. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, Ŝe ustanowią oni pełnomocnika 
określając zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp zakres jego uprawnień wobec 
Zamawiającego, a złoŜona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania: 

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

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

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

d) w odniesieniu do wymogu określonego w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp kaŜdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie 
udokumentować fakt, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 1-9 oraz ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp) poprzez złoŜenie dokumentów 
określonych w rozdziale VII ust I pkt 1, (w zakresie art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp), 
oraz pkt 2,3,4,5 

e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp 
Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do 
wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny 
potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a takŜe ich 
łączną sytuację ekonomiczną i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez 
złoŜenie dokumentów określonych w rozdziale VII ust I, pkt 1 (w zakresie art. 22 ust.1 
pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp) oraz pkt 6.  

f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, 
g) wypełniając formularz ofertowy w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać 

członków konsorcjum wraz z wskazaniem lidera (pełnomocnika). W pozostałych 
dokumentach powołujących się na Wykonawcę w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” 
naleŜy wpisać dane dotyczące lidera (pełnomocnika)  

 
7. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów 
administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane lub poświadczone za 
zgodność z oryginałem, przez upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób 
zgodny z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów). 
 
8. Zamawiający zaleca, by kaŜda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 
ponumerowana kolejnymi numerami. 
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9.  Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą 
być parafowane (lub podpisane) przez osob(ę)y upowaŜnioną(e). Parafka (podpis) winna 
być naniesiona w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 
osoby sporządzającej parafkę). 
10.  Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania 
wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeŜeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. Załączniki do 
protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu 
postępowania, z tym, Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  
 
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.  
 
12. 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 (np. w formularzu ofertowym). 
 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
 
Miejsce i termin składania ofert 
 
1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami, naleŜy 
umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  
 
2. Koperta powinna być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz 
opisana według poniŜszego wzoru: 
 

Biuro Finansów KGP  
02-542 Warszawa ul. Domaniewska 36/38 

Komenda Główna Policji 
Przetarg nr  242/BŁiI/07/BP 

Oferta na zawarcie umowy ramowej na okres 4 lat na zakup usług transmisji danych 
GPRS/EDGE w ramach APN połączonego z siecią Zamawiającego oraz dostawa i aktywacja 

kart SIM dla terminali mobilnych uŜytkowanych w Policji. 
nie otwierać przed godz. 11:00 dnia 03.03.2008 r. 

 
3. Koperta poza oznakowaniem jak wyŜej powinna być opatrzona dokładną nazwą  
i adresem Wykonawcy. 
 
4. Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 03.03.2008 r.do godz. 10.30 w Biurze Finansów KGP, 
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22/601-32-04, w godz. 8.30 
– 15.30 (od poniedziałku do piątku). 
 
5. Wykonawca (na Ŝądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty. 
 
6. Konsekwencje złoŜenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako 
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w terminie 
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 
 
7. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
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Miejsce i tryb otwarcia ofert  
 
1. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie 
przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 03.03.2008 r.o godz. 11:00. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości 
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
3. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności Wykonawców, przekaŜe uczestnikom 
postępowania przetargowego informacje dotyczące: 

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

 
4. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 
Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na Jego pisemny wniosek. 
 
Modyfikacja i wycofanie oferty  
 
1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmianę do treści złoŜonej oferty pod warunkiem, Ŝe 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem 
składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty, tj. musi być złoŜona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej  
z dopiskiem „ZMIANA”. 
 
2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty. 
 
3. Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 
Wycofanie oferty z  postępowania nastąpi poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia 
(oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych 
zasad jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty. 
  
UWAGA: 
Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) naleŜy dołączyć stosowny 
dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania  
w imieniu Wykonawcy.  
 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMA CJA  
O WALUCIE W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ: 
 
1. Przez cenę ofertową naleŜy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).  
 
2. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę  
 związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale IV niniejszej 
SIWZ, a w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej 
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równieŜ opłaty celne na warunkach DDP miejsca dostawy. 
 
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:  
Cenę ofertową naleŜy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU O CENY OFERT: 

 
I. Oceniane kryteria i ich znaczenie:  
 

Lp. Nazwa kryterium Ranga w % Sposób oceny UWAGI 

1. Cena (C) 100 matematycznie - 
 
1.   Sposób obliczania punktów w odniesieniu do kryterium „cena”. 

C - waga 100% (maksymalnie wykonawca moŜe otrzymać 100 punktów). Cena wyŜsza od 
ceny najniŜszej oceniona będzie wg wzoru: 
 
    najniŜsza zaoferowana cena brutto  
  C = ----------------------------------------------- x 100 
    cena brutto oferty badanej 

2. Zamawiający podpisze umowę ramową z trzema Wykonawcami, którzy nie zostali 
wykluczeni, a ich oferty nie zostały odrzucone i uzyskały kolejno najwyŜszą ilość punktów 
za powyŜsze kryterium. (Wyliczane wartości punktów zostaną zaokrąglone do drugiego 
miejsca po przecinku). 
 
II. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:  
 
1. W toku oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 
pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego; 
 
2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. Wykonawcy powiadomieni przez Zamawiającego  
o poprawieniu oczywistych omyłek w ich ofertach, mają obowiązek wyrazić zgodę na ich 
poprawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego powiadomienia  
o dokonaniu ww. czynności. Nie wyraŜenie zgody w wyznaczonym terminie skutkować 
będzie odrzuceniem oferty; 
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3. Zamawiający podpisze umowę ramową z trzema Wykonawcami, których oferty 
odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i niniejszej SIWZ. 
 
4. Umowa ramowa z trzema Wykonawcami, zostanie zawarta niezwłocznie po 
zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne (zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp). 
 
XV.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W  SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO:  
 
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert zawiadomi pisemnie  
o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 
 
2. Zamawiający poinformuje Wykonawców, wybranych do podpisania umowy o terminie  
i miejscu jej zawarcia. 
 
3. W przypadku, gdy zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność  
w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złoŜonej przez niego oferty 
przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy 
Wykonawca ten przedłoŜy dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 
2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z  2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), 
chyba, Ŝe dokument ten został złoŜony przez Wykonawcę z ofertą. 
 
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, których oferta została wybrana, w wypadku dołączenia do oferty 
pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłoŜą stosowne 
pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed 
podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłoŜenia umowy regulującej 
współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 
 
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od 
zawarcia umowy (poprzez niedopełnienie formalności, jakie muszą być dokonane w celu 
zawarcia umowy), Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, chyba, Ŝe zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 
 
 Zgodnie z zapisem § 2 ust. 7 projektu umowy ramowej stanowiącej załącznik nr 2 do 
niniejszej SIWZ Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie 
wybrana, wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy  
w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
 
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO LUB 
PROJEKT UMOWY 
 
Zamawiający podpisze z trzema Wykonawcami umowę ramową zgodną z załączonym do 
niniejszej SIWZ projektem umowy ramowej (załącznik nr 2).  
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XVIII. 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 oprotestowana czynność 
lub zaniechanie Zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów 
oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu. 

 
UWAGA: 
W przypadku wniesienia protestu na zapisy SIWZ i/lub ogłoszenia, do składanego protestu 
naleŜy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej protest do 
występowania w imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej). 
 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część: 
 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 2 – Projekt umowy. 
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 4 – Oświadczenia o spełnianiu wymogów art. 22 i 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
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          Załącznik nr 1 do SIWZ 

spr. nr 242/BŁiI/07/BP 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  

I Definicje  
 
a. APN (Access Point Name) – punkt dostępu umoŜliwiający podłączenie urządzeń 

mobilnych do PSTD w oparciu o transmisję GPRS, 
b. awaria krytyczna – to awaria powodująca kompletny brak działania systemu 

GPRS/EDGE na obszarze co najmniej jednego województwa lub brak działania 
udokumentowanej krytycznej funkcjonalność systemu, za którą odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca, 

c. ETSI – European Telecommunications Standards Institute, 
d. karta SIM – mikroprocesorowa karta operatora sieci komórkowej umoŜliwiająca m.in. 

uwierzytelnienie i dostęp do usług sieci komórkowej operatora dla uŜytkownika karty 
SIM, 

e. KSIP – Krajowy System Informacyjny Policji – podstawowy zbiór informacyjny Policji, 
gromadzący dane wykorzystywane w pracy słuŜb Policji, 

f. PSTD – Policyjna Sieć Transmisji Danych – dedykowana sieć teleinformatyczna Policji, 
umoŜliwiająca dostęp do centralnych systemów informatycznych Policji, 

g. serwery autoryzacji – istniejące w Policji serwery autoryzacji systemu BTUU 
(Bezpieczny Tryb Uwierzytelniania UŜytkowników), umoŜliwiające uwierzytelnienie  
i autoryzację uŜytkowników w dostępie do centralnych systemów teleinformatycznych 
Policji dla uŜytkowników urządzeń mobilnych, w tym KSIP, 

h. umowa – umowa w sprawie udzielonego zamówienia publicznego,  
i. urządzenia mobilne – terminale komputerowe wyposaŜone w modem GPRS/EDGE 

i standardowe gniazdo karty SIM, instalowane w radiowozach policyjnych (MTP – 
mobilny terminal przewoźny) lub noszone przez funkcjonariuszy Policji (MTN – mobilny 
terminal noszony), umoŜliwiające pracę mobilną w sieci PSTD i dostęp do centralnych 
systemów informatycznych Policji. 
[Obecnie na wyposaŜeniu jednostek Policji znajdują się następujące urządzenia: 
1. MTP: SUNIT d10 – z systemem operacyjnym Windows XP Professional; 

producentem urządzenia jest firma Sunit OY. MTP komunikuje się z modemem, 
którego producentem jest firma Siemens, sterownik RIL (Radio Interface Layer) 
01.01.02.62, GSM (900/1800), GPRS, EDGE), 

2. MTN: Symbol MC 70 – producentem urządzenia jest firma Symbol Technologies. 
Na urządzeniu MTN będą zainstalowane następujące aplikacje: Marchevka 
Software – lokalizacja systemu dla urządzeń Pocket PC z systemem Windows 
Mobile 5.0 oraz Mobil-eGina – aplikacja zabezpieczająca dostęp do urządzeń 
Pocket PC z systemem Windows Mobile 5.0. Komunikacja pomiędzy aplikacją 
Mobil-eGina a kartą SIM odbywać się będzie z wykorzystaniem biblioteki CSP 
(Cryptographics Service Provider) dla systemu Windows Mobile 5.0), 

j. Wykonawca – operator udostępniający usługi GPRS w sieci komórkowej GSM na 
terenie Polski. 

Pozostałe określenia uŜyte w opracowaniu naleŜy rozumieć zgodnie z powszechnie 
akceptowalną nomenklaturą w dziedzinie problemu. 
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II. Przedmiot zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na okres 4 lat z trzema 
Wykonawcami na: 
 
1. Zakup usługi transmisji danych w technologii sieci pakietowej GPRS/EDGE 

umoŜliwiającej bezprzewodowy dostęp terminali mobilnych, wyposaŜonych w gniazda 
kart SIM, do centralnych systemów informatycznych Policji, na którą składa się:  

a. uruchomienie dedykowanego łącza międzysystemowego pomiędzy APN Wykonawcy 
a siecią PSTD Policji dla urządzeń mobilnych wraz z montaŜem oraz uruchomieniem 
niezbędnego sprzętu teletransmisyjnego przez Wykonawcę w celu zestawienia 
łącza, 

b. uruchomienie usługi transmisji danych w technologii sieci pakietowej GPRS/EDGE 
dla urządzeń mobilnych w oparciu o dedykowany punkt dostępowy APN do sieci 
PSTD, wraz z udostępnienieniem przez dostawcę punktu APN na rzecz 
Zamawiającego, 

c. świadczenie usługi transmisji danych dla terminali, 
d. całodobowe monitorowanie funkcjonowania dedykowanego Zamawiającemu 

systemu transmisji danych w okresie świadczenia usługi, 
e. świadczenie serwisu w ramach kosztów abonamentowych, zapewniającego 

dostępność usługi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 
2. Dostawę kart SIM umoŜliwiających pracę urządzeń mobilnych Zamawiającego w sieci 

GPRS/EDGE Wykonawcy, w tym dla MTN dostawa kart SIM wyposaŜonych w procesor 
wykonujący operacje kryptograficzne i umoŜliwiający generacje i przechowywanie 
trzech par kluczy szyfrowych dla algorytmu RSA wraz z certyfikatami oraz dostawa 
dedykowanych interfejsów/bibliotek PKCS#11 i MS CSP dla systemów Windows 
Serwer 2003, Windows XP, Windows Mobile, umoŜliwiających uwierzytelnienie i 
autoryzację uŜytkowników urządzeń mobilnych w centralnych systemach 
informatycznych Policji. 

 
3. Aktywację kaŜdej karty SIM w systemie transmisji danych GPRS/EDGE Wykonawcy. 
 
Umowa ramowa będzie obowiązywała przez 4 lata od daty jej podpisania. W czasie jej 
trwania Zamawiający będzie zawierał z Wykonawcą umowy w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego, w zaleŜności od potrzeb.  

Zamawiający przewiduje następujące zapotrzebowanie na karty SIM oraz usługę transmisji 
danych w poszczególnych latach (dane szacunkowe): 
 
Karty SIM 
 

Rok MTP 
(w szt.) 

MTN 
(w szt.) 

Razem 
(w szt., w 

danym roku) 

2008 
3780 

(w tym 1580 od 
1.07.2008r.)   

1800 
(w tym 300 od 
1.07.2008r.)  

5580 

2009 - 8200 8200 
2010 - 4100 4100 
2011 - - - 
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Świadczenie usługi transmisji danych (abonament): 
 

Ilość kart 
Rok MTP 

(w szt.) 
MTN 

(w szt.) 

Razem 
(w szt., w 

danym roku) 

2008 
3780 

(w tym 1580 od 
07.2008r.)   

1800 
(w tym 300 od 

07.2008r.)  
5580 

2009 3780 10000 13780 
2010 3780 14100 17880 
2011 3780 14100 17880 

 
III. Transmisja danych  
 
1. Celem transmisji danych GPRS/EDGE jest umoŜliwienie policjantom uzyskiwanie 

informacji w terenie z centralnych systemów informatycznych Policji z wykorzystaniem 
terminali mobilnych.  

2. Usługa transmisji danych GPRS/EDGE będzie świadczona w granicach lądowych 
Polski z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt. IV.7. 

3. Wykonawca musi zapewnić usługę transmisji danych do sieci PSTD w technologii sieci 
pakietowej GPRS dla udostępnionych przez Zamawiającego urządzeń mobilnych  
z dedykowanym, prywatnym punktem dostępu APN zgodnie z zaleceniami ETSI. 

4. Wykonawca musi zapewnić usługę transmisji danych do sieci PSTD w technologii sieci 
pakietowej EDGE dla udostępnionych przez Zamawiającego urządzeń mobilnych  
z dedykowanym, prywatnym punktem dostępu APN w przypadku, gdy urządzenie 
mobilne znajdzie się w zasięgu sieci EDGE, zgodnie z zaleceniami ETSI. 

5. Zestawione połączenie pomiędzy terminalem mobilnym a siecią PSTD musi umoŜliwiać 
wymianę danych z centralnymi systemami teleinformatycznymi Policji,  
w szczególności z serwerem autoryzacji systemu BTUU oraz z systemem KSIP. 

 

Konfiguracja sieci GPRS/EDGE  

6. Realizacja transmisji danych w sieci pakietowej GPRS/EDGE musi być zapewniona w 
dwóch kierunkach. 

7. Wykonawca musi uruchomić dedykowany, prywatny punkt dostępu APN do sieci PSTD 
dla urządzeń mobilnych i zapewnić skonfigurowanie połączenia APN  
z udostępnionym przez Zamawiającego punktem styku z siecią PSTD. 

8. Adresy IP przydzielane urządzeniom mobilnym w trakcie realizacji sesji połączeniowej 
muszą być adresami statycznymi. 

9. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu moŜliwość wyboru puli adresowej 
numerów IP (na etapie realizacji umowy). 

10. Wykonawca musi zapewnić konfigurację nadmiarową dla urządzeń brzegowych typu 
GGSN (Gateway GPRS Support Node). 

 

Charakterystyka połączenia sieci GPRS/EDGE z PSTD 

11. Wszystkie połączenia sieci transmisyjnej GPRS/EDGE z PSTD muszą być połączeniami 
dedykowanymi. 

12. Wykonawca musi określić gwarantowaną minimalną prędkość transmisji danych dla 
GPRS w kb/s z dokładnością do jednego miejsca po przecinku oraz ewentualne 
warunki jej dotrzymania. 
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13. Przepustowość połączeń pomiędzy APN a PSTD musi być nie mniejsza niŜ 2 Mbit/s. 
14. Sieć GPRS/EDGE Wykonawcy musi być połączona z siecią PSTD poprzez router 

dostępowy Zamawiającego [Zamawiający dysponuje aktualnie 2 routerami Cisco 3825 
oraz wymaga, aby łącze doprowadzone przez Wykonawcę do tych urządzeń było 
zakończone stykiem Fast Ethernet (RJ-45). Ponadto Zamawiający nie przewiduje 
moŜliwości instalacji dodatkowych interfejsów w tych routerach. Konfiguracji tego 
sprzętu będzie dokonywał Zamawiający. Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę 
pozostaje jego własnością i jest udostępniony Zamawiającemu wyłącznie na czas 
świadczenia usługi oraz nie jest traktowany jako sprzęt objęty umową]. 

15. Połączenie łącza międzysystemowego pomiędzy APN Wykonawcy a siecią PSTD 
Policji ma być zrealizowane w lokalizacji: Warszawa, ul. Wiśniowa 58.  

16. Zestawione połączenie przez Wykonawcę musi umoŜliwiać monitorowanie  
i rejestrowanie ruchu sieciowego.  

17. Nawiązanie sesji GPRS/EDGE musi być zabezpieczone poprzez podanie nazwy 
uŜytkownika i hasła lub w inny sposób gwarantujący moŜliwość zapewnienia 
ograniczonego dostępu do sesji GPRS/EDGE.  

18. Transmisja w sieci GPRS/EDGE dla urządzeń mobilnych musi zabezpieczać 
transmitowane dane przed niepowołanym dostępem, modyfikacją oraz zmianom przez 
osoby nieuprawnione. 

19. Wykonawca musi zapewnić autoryzację uŜytkownika w kanale radiowym, niezaleŜnie od 
autoryzacji realizowanej w systemie BTUU. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania udostępnionego łącza 
teletransmisyjnego w okresie trwania usługi. 

21. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich 
incydentach naruszających bezpieczeństwo transmisji danych dla Zamawiającego w 
sieci dostępowej Wykonawcy. 

 

Pozostałe warunki 

22. Dostęp do APN musi być moŜliwy tylko dla kart SIM dostarczonych do Zamawiającego, 
aktywowanych do pracy w sieci GPRS/EDGE Wykonawcy. 

23. Wykonawca musi zapewnić szybkie zestawianie połączenia pomiędzy urządzeniem 
mobilnym a punktem styku z siecią PSTD (czas od chwili wysłania Ŝądania zestawienia 
połączenia przez uŜytkownika z urządzenia mobilnego do jego uruchomienia nie moŜe 
przekroczyć 7 sekund). 

24. Wykonawca musi określić sposób konfiguracji połączenia GPRS/EDGE w oparciu  
o APN dla urządzeń mobilnych. W przypadku, gdy konfiguracja połączenia 
GPRS/EDGE przez Wykonawcę będzie wymagać instalacji dedykowanego 
oprogramowania w urządzeniach mobilnych, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
stosowne oprogramowanie na własność Zamawiającego wraz z licencją i skonfigurować 
takie oprogramowanie na własny koszt.  

25. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości określenia limitu ilości przesłanych danych dla 
danego urządzenia mobilnego korzystającego z karty SIM Wykonawcy. 

26. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości określenia limitu danych przez Wykonawcę, po 
którym następuje zmniejszenie szybkości transmisji danych dla danego urządzenia 
mobilnego korzystającego z karty SIM w trakcie okresu rozliczeniowego. 

27. Wykonawca musi zapewnić całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem zbudowanego 
systemu w okresie udostępniania usługi GPRS/EDGE. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do uniemoŜliwienia nieautoryzowanego dostępu do 
infrastruktury Zamawiającego z Wykorzystaniem sieci Wykonawcy. 
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IV. Dostępność usługi  

1. Wykonawca musi zapewnić stałą dostępność usługi GPRS (w trybie 24/7) na terenie 
Polski dla urządzeń mobilnych Zamawiającego, zgodnie z załączoną do oferty mapą 
zasięgu (format A1 lub A2). 

2. Wykonawca musi zapewnić stałą dostępność usługi EDGE (w trybie 24/7) na terenie 
Polski dla urządzeń mobilnych Zamawiającego, zgodnie z oferowaną przez siebie mapą 
zasięgu. 

3. Poziom sygnału musi być wystarczający do nawiązania sesji GPRS/EDGE oraz 
przesłania danych do/z urządzeń mobilnych zgodnie z mapą zasięgu. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić cyfrową mapę zasięgu usługi GPRS/EDGE 
(w formacie spełniającym wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 
października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych [Dz.U.2005.212.1766] w skali co najmniej 1:100 000 (mapa jest 
wymagana wyłącznie na etapie konkretnej umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego). 

5. Mapa zasięgu musi uwzględniać brak zasięgu usługi na danym obszarze oraz gdy 
zasięg usługi nie jest gwarantowany stale (np. dla 50% dostępności czasu – kryterium 
określi Wykonawca). Wykonawca jest zobowiązany przedstawić te szczegóły na mapie 
zasięgu w sposób jednoznaczny wraz z wyczerpującą legendą. 

6. Mapa zasięgu musi uwzględniać podział administracyjny kraju na województwa, 
powiaty i gminy wraz z oznaczeniem miejscowości. 

7. Zamawiający dopuszcza moŜliwość niepełnego pokrycia terytorium kraju w zasięg 
usługi GPRS. Zasięg GPRS dla całego terytorium kraju (w obszarze granic lądowych 
Polski) nie moŜe jednak być mniejszy niŜ 94%. 

8. Zasięg GPRS/EDGE musi być oparty o dane dotyczące zasięgu Wykonawcy nie 
starsze niŜ trzy miesiące od dnia złoŜenia oferty. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji mapy zasięgu dla Zamawiającego 
niezwłocznie po zaistnieniu stałych zmian w zasięgu GPRS/EDGE. 

 
V. Karty SIM  
 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty SIM dla urządzeń mobilnych 

Zamawiającego, w tym dla MTP i MTN (dla MTN wyposaŜonych w procesor 
kryptograficzny).  

2. Dostarczone karty SIM muszą być aktywne do pracy w sieci komórkowej 
GPRS/EDGE/GSM Wykonawcy.  

3. Dostarczone karty SIM muszą współpracować z urządzeniami mobilnymi 
Zamawiającego, w tym dla terminali typu MTN komunikację poprzez interfejs/biblioteki 
PKCS#11 i MS CSP. 

4. Karty SIM muszą umoŜliwiać korzystanie tylko z usługi GPRS/EDGE Wykonawcy. 
Wszystkie inne usługi GSM muszą być zablokowane. 

5. W przypadku utraty karty SIM Wykonawca musi umoŜliwić niezwłoczną jej blokadę. 
6. Na karcie SIM Wykonawca moŜe przechowywać tylko informacje niezbędne do 

zestawienia prawidłowego połączenia sieci GPRS/EDGE z siecią PSTD (m.in. dane 
dotyczące klucza szyfrującego i jego generacji). 

7. Karta musi być bezterminowa. 
8. Wykonawca dostarczy karty SIM, wymagane dla MTP, z wyłączoną blokadą karty 

poprzez numer PIN (wyłączenie to musi być bezterminowe). 
9. Karty SIM, wymagane dla MTP, muszą umoŜliwiać pracę w zakresie temperatur od  

-25˚C do +55˚C i mieć moŜliwość składowania w zakresie temperatur od -40˚C do 
+80˚C przy kondensacji pary wodnej 5-90% (wilgotność względna). 
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10. KaŜda karta SIM, wymagana dla MTN, musi charakteryzować się następującymi 
cechami: 
a. umoŜliwiać pracę w zakresie temperatur od -15˚C do +50˚C przy kondensacji pary 

wodnej 5-90% (wilgotność względna), 
b. musi być zabezpieczona przed niepowołanym dostępem kodem PIN oraz PUK, 
c. trzykrotne błędne wprowadzenie kodu PIN musi blokować kartę SIM, natomiast jej 

odblokowanie moŜe mieć miejsce tylko po podaniu numeru PUK, 
d. musi być zgodna z Java 2.1.1. (w przypadku dostarczenia kart zgodnych z wyŜszą 

wersją Java po stronie Wykonawcy leŜy obowiązek zachowania zgodności ze 
standardem Java 2.1.1), 

e. musi umoŜliwiać przechowanie co najmniej 3 par kluczy RSA o długości klucza 1024 
bity wraz z ich certyfikatami, kaŜdy zabezpieczony oddzielnym PIN-em na karcie 
SIM, 

f. musi umoŜliwiać usuwanie poszczególnych kluczy i certyfikatów oraz zapisanie w ich 
miejsce nowych kluczy i certyfikatów, 

g. musi posiadać kryptoprocesor RSA umoŜliwiający wykonanie operacji RSA dla 
kluczy znajdujących się na karcie, bez moŜliwości opuszczania karty przez klucze. 
Jego parametry to: długość klucza 1024 bity, algorytm RSA, 

h. musi umoŜliwiać wygenerowanie nowej pary kluczy RSA, zapis klucza prywatnego, 
realizację podpisu RSA oraz zapis certyfikatu na kartę, 

i. dostęp do kaŜdego klucza prywatnego musi być chroniony odrębnym kodem PIN 
oraz związanym z nimi odrębnym kodem PUK (odblokowanie zablokowanego kodu 
PIN). 

12. Dla kart wymaganych dla MTN Wykonawca musi dostarczyć: 
a. bibliotekę CSP dla systemu Windows Mobile i wskazanego przez Zamawiającego 

terminala noszonego (ze standardowym interfejsem CSP), 
b. bibliotekę PKCS#11 w. 2.01 lub nowszą, dla systemu Windows Mobile  

i wskazanego przez Zamawiającego terminala noszonego (ze standardowym 
interfejsem PKCS#11), 

c. moduł personalizacji kart (zawierający bibliotekę dynamiczną podłączaną do 
oprogramowania Centaur PR wykorzystywanego w systemie Centrum Certyfikacji 
Kluczy Policji, tak aby moŜliwe było generowanie oraz zapis kluczy i certyfikatów 
przez oprogramowanie punktu rejestracji Centaur PR) 

13. Personalizacja kart SIM w punkcie rejestracji musi wykorzystywać czytnik 
elektronicznych kart stykowych PC/SC. 

14. Moduł personalizacji musi udostępniać automatyczną usługę zdalnej wymiany 
certyfikatów dla uŜytkowników urządzeń mobilnych posiadających certyfikaty 
wystawione w policyjnym systemie Centrum Certyfikacji Kluczy Centaur. 

15. Proces zdalnej wymiany certyfikatów musi być zrealizowany z wykorzystaniem 
dedykowanej aplikacji Mobil e-Gina dostarczonej wraz z MTN, posługującej się 
protokołem WebServices we współpracy z przeglądarką Internet Explorer. 

16. Działanie modułu zdalnej personalizacji w zakresie zdalnej wymiany certyfikatów musi 
wykorzystywać protokół SSL/TLS z obustronnym uwierzytelnieniem. 

17. Uwierzytelnienie uŜytkowników w zakresie zdalnej wymiany certyfikatów musi odbywać 
się poprzez wykorzystywany w Policji serwer uwierzytelniający Proxy Radius, który wraz  
z aplikacją kliencką Mobil e-Gina instalowaną na urządzeniu MTN odpowiada za 
uwierzytelnienie uŜytkowników korzystających z dostarczonych urządzeń mobilnych. 

18. Proces zdalnej wymiany certyfikatów moŜe odbywać się wyłącznie dla uŜytkowników 
posiadających waŜne certyfikaty. 

19. Karta udostępniana przez oba interfejsy (PKCS#11 i MS CSP) musi umoŜliwiać pracę 
wieloaplikacyjną (jednoczesne uŜywanie karty przez wiele aplikacji). Klucze zapisywane 
za pośrednictwem jednego interfejsu muszą być dostępne dla drugiego interfejsu. 
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20. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opis dostępnych parametrów zawartych  
w pliku konfigurującym profil inicjowanej karty dla MTN (o ile opis taki został określony 
np. przez producenta kart). 

VI. Wymagane oświadczenia 

Wykonawca wraz z ofertą przedstawi dodatkowe oświadczenia odnoszące się do 
moŜliwości spełnienia wymagań określonych w pkt.: III.3. (w zakresie zgodności usługi 
GPRS z ETSI), III.4. (w zakresie zgodności usługi EDGE z ETSI), III.23., IV.1., IV.2., IV.7 (w 
zakresie zasięgu). Wymagane jest jedno oświadczenie zawierające ustosunkowanie się do 
wszystkich wymaganych punktów. 

VII. Opłaty za korzystanie z usługi GPRS 

1. Naliczanie opłat za usługę transmisji danych musi być realizowane w formie ryczałtu dla 
kaŜdej karty SIM, niezaleŜne od ilości danych przesłanych w sieci GPRS. 

2. Naliczanie opłat nastąpi po spełnieniu warunków określonych w rozdziale IX. „Odbiór 
przedmiotu zamówienia” i po faktycznej aktywacji karty w sieci GPRS Wykonawcy. Dla 
kart aktywowanych w sieci Wykonawcy w czasie przeprowadzania testów naliczanie 
opłat nastąpi na tych samych zasadach jak dla ogółu kart. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
3.1. wykonywania płatności na rzecz Wykonawcy w rozliczeniach miesięcznych z dołu, 
3.2. w przypadku, gdy aktywacja będzie miała miejsce w ciągu miesiąca, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do uiszczenia opłaty zryczałtowanej miesięcznej 
zmniejszonej proporcjonalnie o ilość dni właściwych dla braku aktywacji, 

3.3. w przypadku braku moŜliwość korzystania z transmisji GPRS: 
3.3.1. przy zaistnieniu awarii krytycznej z winy Wykonawcy, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do uiszczenia zryczałtowanej miesięcznej opłaty 
zmniejszonej w wysokości 1/60 stawki miesięcznej za kaŜde 12 godzin 
braku usługi, liczonej dla kaŜdej karty SIM objętej brakiem transmisji GPRS 
(czas ten będzie liczony od zgłoszenia awarii usługi drogą telefoniczną), 

3.3.2. w pozostałych przypadkach zaistniałych z winy Wykonawcy (awaria karty 
SIM lub brak łączności GPRS) przy braku moŜliwości korzystania z 
transmisji GPRS trwającej dłuŜej jak 24 godziny od chwili powiadomienia, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uiszczenia opłaty zryczałtowanej 
miesięcznej zmniejszonej proporcjonalnie o ilość dni właściwych dla braku 
korzystania z transmisji GPRS. W przypadku, gdy brak moŜliwości 
korzystania z transmisji GPRS jest krótszy niŜ 24 godziny zmniejszenie 
opłaty ryczałtowej nie będzie uwzględniane (za 24 godzinną dobę naleŜy 
traktować czas od którego nastąpiła awaria), 

3.3.3. po utracie karty SIM przez uŜytkownika po stronie Zamawiającego i 
powiadomieniu o tym Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
uiszczenia opłaty zryczałtowanej miesięcznej zmniejszonej zgodnie z 
warunkami określonymi w pkt. 3.3.2. do chwili aktywacji innej karty SIM, 
dostarczonej przez Wykonawcę.  

4. Na kaŜdym rachunku wystawionym przez Wykonawcę muszą zostać wyszczególnione 
poszczególne rodzaje usług świadczonych w ramach umowy. 

5. Wykonawca będzie wystawiał zbiorcze rozliczenie dla uŜytkowanych kart, bez 
szczegółowego wyspecyfikowania danych dla poszczególnych kart. 

6. Na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca będzie przedstawiał w formie elektronicznej 
szczegółowy wykaz połączeń w rozliczeniu miesięcznym. Prezentowane dane powinny 
mieć moŜliwość eksportu w postaci powszechnie dostępnych formatów z zachowaniem 
moŜliwości ich kopiowania. 
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7. Zamawiający zapłaci za dostarczone karty wraz z pierwszą fakturą wystawioną przez 
Wykonawcę za usługę transmisji danych. 

VIII. Konfiguracja  

Wykonawca w ramach projektu opracuje szczegółowe wytyczne dotyczące:  

− samodzielnej administracji zestawionego połączenia z routerem dostępowym 
Wykonawcy przez administratorów węzła PSTD, 

− samodzielnej konfiguracji urządzenia mobilnego w celu zapewnienia poprawnej 
realizacji połączeń GPRS/EDGE w dostępie do sieci PSTD i systemów informatycznych 
Policji, a takŜe podstawową diagnostykę poprawności realizowanych połączeń. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do Ŝądania ewentualnego przeprowadzenia 
przez Wykonawcę szkoleń w ww. zakresie dla przedstawicieli Zamawiającego na terenie 
kraju. Koszt szkoleń będzie pokrywał Wykonawca. 

IX. Odbiór przedmiotu zamówienia  

Odbiór przedmiotu zamówienia będą regulowały szczegółowe zapisy zawarte w umowach  
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przy czym zachowanie zostaną następujące 
zasady: 

− w celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy Strony wyznaczą po 
jej podpisaniu kierowników projektu, 

− Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy przedstawi 
Wykonawcy rozdzielnik zawierający wykaz ilości kart SIM, które naleŜy dostarczyć do 
poszczególnych lokalizacji (KGP/KWP/KSP), 

− w ciągu 5 dni od otrzymania rozdzielnika Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Zamawiającego harmonogram realizacji prac związany z uruchomieniem usługi 
GPRS/EDGE w kraju. Przewidywany czas na akceptację harmonogramu przez 
Zamawiającego wynosi do 3 dni roboczych, 

− ze strony Zamawiającego odbiory ilościowe kart SIM przeprowadzane będą przez 
komisje, których skład osobowy określą kierownicy KGP/KWP/KSP, 

− odbiór ilościowy kart SIM będzie polegał na stwierdzeniu przez przedstawicieli 
Zamawiającego dostarczenia odpowiedniej ilości kart SIM oraz ustaleniem zgodności 
numerów kart SIM z dołączonym wykazem, co zostanie udokumentowane 
sporządzeniem i podpisaniem przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru ilościowego 
kart SIM (wg wzoru określonego przez Zamawiającego w umowie w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego), 

− odbiór usługi GPRS/EDGE będzie polegał na przeprowadzeniu testów akceptacyjnych 
połączenia sieci GPRS/EDGE z siecią PSTD w siedzibie Zamawiającego w oparciu  
o dostarczone przez Wykonawcę karty SIM. Testy akceptacyjne muszą obejmować 
kontrolę poprawności konfiguracji urządzeń mobilnych we współpracy z kartami SIM 
(m.in. karta SIM musi być rozpoznawalna w urządzeniu), kontrolę realizacji funkcji 
kryptograficznych karty i współpracy z Centrum Certyfikacji Kluczy Policji oraz kontrolę 
poprawności i przepustowości połączeń GPRS/EDGE urządzeń mobilnych  
z zainstalowanymi kartami SIM na wskazany przez Wykonawcę APN i wskazany przez 
Zamawiającego punkt dostępowy do sieci PSTD. Testy akceptacyjne i procedury 
przeprowadzenia testów akceptacyjnych, opracowane przez Wykonawcę, będą 
podlegać akceptacji Zamawiającego. Testy akceptacyjne nie mogą powodować utraty 
gwarancji urządzeń mobilnych. Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby testów 
akceptacyjnych wszelkie niezbędne urządzenia mobilne oraz punkt dostępowy w sieci 
PSTD do podłączenia z APN Wykonawcy. Testy akceptacyjne będą przeprowadzone 
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przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 
Zamawiający moŜe równieŜ zaŜądać przeprowadzenia testów w dowolnej lokalizacji na 
terenie kraju, 

− w przypadku wystąpienia podczas testów akceptacyjnych usterek bądź błędów 
Wykonawca sporządzi dokument odstępstw i przystąpi do ich niezwłocznego usunięcia, 

− w trakcie realizacji testów akceptacyjnych musi zostać przeprowadzone m. in. 
produkcyjne uruchomienie urządzeń mobilnych w zakresie korzystania z usługi GPRS  
i przeprowadzenie testu połączenia i przepustowości urządzenia mobilnego za pomocą 
GPRS ze wskazanym przez Wykonawcę adresem sieciowym APN oraz test połączenia 
urządzenia mobilnego z adresem sieciowym w sieci PSTD, 

− po dokonaniu odbioru kart SIM oraz przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym testów 
akceptacyjnych zostanie sporządzony i podpisany przez przedstawicieli Stron protokół 
odbioru dostawy/usługi (wg wzoru określonego przez Zamawiającego w umowie w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego), 

− wszystkie czynności odbiorcze będą musiały się zakończyć w terminie określonym  
w umowie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 

− podstawą do aktywacji kart SIM w systemie Wykonawcy będzie pisemne wystąpienie 
Zamawiającego o dokonanie takiej czynności, 

− po dokonaniu odbioru dostawy/usługi Wykonawca złoŜy pisemne oświadczenie o treści 
„Wykonawca gwarantuje, Ŝe wykonane prace są zgodne z umową, karty SIM i usługa 
dostępu GPRS/EDGE spełniają wszystkie wymagania funkcjonalno-techniczne i są 
wolne od wad prawnych”, 

− wszystkie wymagane protokoły zostaną sporządzone i podpisane przez przedstawicieli 
stron w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzyma Wykonawca, 
trzy – Zamawiający. 

X. Wymagania serwisowe  

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznej reakcji na awarię w działaniu usługi 
GPRS/EDGE dla urządzeń mobilnych Zamawiającego, od chwili zgłoszenia awarii 
drogą telefoniczną (nie później niŜ 1 godz. od jej zgłoszenia) oraz eliminowanie ich  
w ramach kosztów abonamentowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych awarii w działaniu usługi 
GPRS/EDGE dla urządzeń mobilnych, nie później niŜ: 
- w przypadku awarii krytycznych do 12 godzin od chwili jej wystąpienia, 
- w pozostałych przypadkach do 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii drogą 

telefoniczną. 
3. Awaria zgłoszona drogą telefoniczną będzie potwierdzona drogą faksową do siedziby 

serwisu. Wykonawca określi wzór formularza oraz opis procedury zgłoszenia awarii 
GPRS/EDGE. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych awarii kart SIM nie później niŜ  
w ciągu 2 dni od chwili zgłoszenia awarii drogą telefoniczną, co będzie potwierdzone 
drogą faksową do siedziby serwisu.  

5. W przypadku konieczności wymiany karty SIM, karta SIM pozostaje w siedzibie 
Zamawiającego i nie będzie podlegać wydaniu Wykonawcy. 

6. Po usunięciu awarii GPRS/EDGE lub karty SIM, Wykonawca zobowiązuje się do 
doprowadzenia urządzeń mobilnych do stanu sprzed awarii w zakresie łączności 
GPRS/EDGE, w rozumieniu prawidłowego działania urządzeń mobilnych w dostępie do 
PSTD. Wszystkie niezbędne do wykonania w tym obszarze prace zostaną dokonane na 
koszt Wykonawcy. 
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7. W przypadku utraty karty SIM lub jej uszkodzenia z winy uŜytkownika urządzenia 
mobilnego po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania 
umowy do dostarczenia stosownej karty do danej lokalizacji, doliczając jej cenę do 
rachunku za najbliŜszy okres rozliczeniowy.  

8. W przypadku powiadomienia Wykonawcy o utracie karty SIM, Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego jej zablokowania w swojej sieci (procedurę 
powiadomienia w tym względzie określi Wykonawca na etapie realizacji umowy w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w wersji elektronicznej 
wykaz numerów wszystkich dostarczonych kart SIM w podziale na poszczególne 
lokalizacje, w tym dla MTN dodatkowo numer PIN oraz PUK, nie później niŜ w dniu 
podpisania protokołu odbioru dostawy/usługi.  
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Załącznik nr 2 do SIWZ  
spr. nr 242/BŁiI/07/BP 

 

 

PROJEKT 
 
 

U M O W A  R A M O W A  n r   ………  
  

 zawarta w Warszawie w dniu ............................................... 
  

pomiędzy:  
 

Komendą Główną Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, zwaną w 
treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

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

.....................................                           
 
a  

1. firmą …………….. z  siedzibą w ….... przy ul. …...., wpisaną do ….... pod numerem …...., 
reprezentowaną przez: 

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

                                                                            
oraz  
2. firmą …………….. z  siedzibą w ….... przy ul. …...., wpisaną do ….... pod numerem …...., 
reprezentowaną przez: 

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

                                                                            
oraz  
3. firmą …………….. z  siedzibą w ….... przy ul. …...., wpisaną do ….... pod numerem …...., 
reprezentowaną przez: 

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

                                                                            
 
zwanymi dalej z osobna „Wykonawcą, a wszystkie łącznie podmioty umowy „Stronami”. 

ZwaŜywszy, Ŝe: 

1. Komenda Główna Policji, zwana dalej „KGP”, jest podmiotem zobowiązanym do 
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 
r. nr 82, poz. 560), zwaną dalej „ustawą Pzp”, 

2. Zawarcie niniejszej umowy następuje w wyniku przeprowadzonego przez KGP 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot objęty jest 
umową ramową, z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp o przetargu nieograniczonym, 
nr sprawy 242/BŁiI/07/BP. 

Strony zawarły umowę o następującej treści: 
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§ 1  

1. Celem niniejszej umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień 
publicznych, jakie mogą zostać udzielone przez Zamawiającego na świadczenie przez 
Wykonawcę usługi transmisji danych w technologii pakietowej GPRS/EDGE wraz  
z udostępnieniem przez Wykonawcę punktu dostępowego APN i dostawę kart SIM dla 
urządzeń mobilnych Zamawiającego, w tym aktywacją kaŜdej karty SIM w systemie 
transmisji danych GPRS/EDGE Wykonawcy. 

2. Umowa ramowa zostaje zawarta na 4 (cztery) lata od daty jej podpisania. 

3. W okresie trwania umowy ramowej Zamawiający moŜe udzielać zamówień, których 
przedmiot wskazano w ust.1, w trybie negocjacji bez ogłoszenia w rozumieniu 
przepisów ustawy Pzp. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia, którego przedmiot objęty jest niniejszą umową 
ramową, po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 3, temu 
Wykonawcy , którego oferta będzie najkorzystniejsza spośród wszystkich złoŜonych i 
niepodlegających odrzuceniu. 

5. Zamawiający w Załączniku nr 1 do umowy określa orientacyjne przewidywane 
zapotrzebowanie na karty SIM oraz usługę transmisji danych w poszczególnych latach. 

6. Zakres poszczególnych zamówień, których przedmiot objęty jest umową ramową, 
będzie ustalany kaŜdorazowo przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w postępowaniu zmierzającym do udzielenia 
zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 1.  

8. W ramach kaŜdego zamówienia publicznego Wykonawca zapewni zgodność realizacji 
zamówienia z przedstawioną mu specyfikacją przedmiotu zamówienia. 

§ 2  

1. Strony postanawiają, Ŝe regulowanie naleŜności w całym okresie obowiązywania 
umowy ramowej następować będzie przelewem na rzecz Wykonawcy w ciągu 30 
(trzydziestu) dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury, na rachunek wskazany  
w fakturze. 

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: 

Komenda Główna Policji 
Warszawa, ul. Puławska 148/150 

NIP 521-31-72-762  REGON 012137497 

3. Fakturę za wykonywanie przedmiotu umowy naleŜy dostarczać na adres: Biuro 
Łączności i Informatyki KGP, ul. Wiśniowa 58, 02-520 Warszawa 

4. Podstawą do realizacji płatności za przedmiot umowy stanowić będzie podpisany przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru dostawy/usługi, którego 
wzór określi Zamawiający. 

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

6. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu 
Zamawiającego. 

7. Przed podpisaniem konkretnej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 
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podstawie § 1 ust. 3, Wykonawca wniesie zabezpieczenie naleŜytego wykonania 
umowy w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 

8. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 7,  zostanie 
zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania jej przez 
Zamawiającego za naleŜycie wykonaną, z uwzględnieniem ust. 9. 

9. Stosownie do art. 151 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości  
30 % wartości zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona w 
ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

10. Wszelkie naleŜności wynikające z niniejszej umowy ramowej objęte są zakazem 
sprzedaŜy oraz cesji wierzytelności (w tym równieŜ odsetki) i jako takie nie mogą być 
przelane na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

§ 3 

1. Strony postanawiają, Ŝe warunki i termin odbioru przedmiotu zamówienia, wzór 
protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 4, wymagania gwarancyjne i serwisowe, 
ewentualne szkolenia oraz inne, niezbędne dla prawidłowej realizacji konkretnego 
zamówienia, będą określone w umowie w sprawie udzielonego zamówienia 
publicznego. 

2. Zamawiający dopuszcza w ramach umowy w sprawie udzielonego zamówienia 
publicznego podpisania dodatkowych umów na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych, wynikających z wewnętrznych uregulowań Wykonawcy oraz 
innych przepisów prawa. Umowy te będą stanowiły załączniki do konkretnej umowy w 
sprawie udzielonego zamówienia publicznego. 

§ 4  

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) 10% wartości brutto przedmiotu umowy w sprawie udzielonego zamówienia 
publicznego, w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy, 

2) 10% wartości brutto przedmiotu umowy w sprawie udzielonego zamówienia 
publicznego, gdy Zamawiający odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

3) 0,15% wartości brutto przedmiotu umowy w sprawie udzielonego zamówienia 
publicznego, w przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 
za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niŜ 10% wartości brutto 
umowy,  

4) 0,15% wartości brutto przedmiotu umowy w sprawie udzielonego zamówienia 
publicznego, w przypadku przekroczenia czasu usunięcia awarii, za kaŜdy dzień 
opóźnienia w usunięciu awarii, jednak nie więcej niŜ 10 % wartości brutto umowy.  

2. Zamawiający moŜe potrącić kary umowne przy opłacaniu faktury. 

3. NiezaleŜnie od kar wymienionych w ust. 1, Stronom przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeŜeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość 
zastrzeŜonych kar umownych. 
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§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ramową będą miały zastosowanie w 
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu 
umowy lub z nią związane, w przypadku braku moŜliwości ich polubownego załatwienia, 
będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

4. Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania części 
przedmiotu umowy o udzielenie zamówienia publicznego podwykonawcom.  
W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom, 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców, jak za działania 
własne. 

5. Załącznikami do niniejszej umowy ramowej są: 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

2) Załącznik nr 2 – Zestawienie ofert cenowych Wykonawców. 

6. Załączniki stanowią integralną część umowy ramowej. 

7. Umowę ramową sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których 
trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, po jednym egzemplarzu kaŜdy z 
Wykonawców. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA  

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

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

3. ..................................................... 
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załącznik nr 3 do SIWZ 
spr. nr 242/BŁiI/07/BP 

 
 
 

                             
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
zawarcie umowy ramowej na okres 4 lat na zakup usług transmisji danych GPRS/EDGE  
w ramach APN połączonego z siecią Zamawiającego oraz dostawa i aktywacja kart SIM dla 
terminali mobilnych uŜytkowanych w Policji  – spr. nr 242/BŁiI/07/BP 
 

oświadczamy, Ŝe: 

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

technicznym, w tym własnymi zasobami teleinformatycznymi w oparciu o które będziemy 
świadczyć usługę, a takŜe osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

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

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

 

* wypełniają wyłącznie Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia  

 

 

 

 

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

            przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3a do SIWZ  

spr. nr 242/BŁiI/07/BP 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
zawarcie umowy ramowej na okres 4 lat na zakup usług transmisji danych GPRS/EDGE  
w ramach APN połączonego z siecią Zamawiającego oraz dostawa i aktywacja kart SIM dla 
terminali mobilnych uŜytkowanych w Policji  – spr. nr 242/BŁiI/07/BP 
 
oświadczamy, Ŝe: 

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

technicznym, w tym własnymi zasobami teleinformatycznymi w oparciu o które będziemy 
świadczyć usługę, a takŜe osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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        (podpis i pieczęć upowaŜnionego  
            przedstawiciela Wykonawcy) 

 
Załącznik nr 3b do SIWZ 

 spr. nr 242/BŁiI/07/BP 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
zawarcie umowy ramowej na okres 4 lat na zakup usług transmisji danych GPRS/EDGE  
w ramach APN połączonego z siecią Zamawiającego oraz dostawa i aktywacja kart SIM dla 
terminali mobilnych uŜytkowanych w Policji  – spr. nr 242/BŁiI/07/BP 
 
 oświadczamy, Ŝe: 

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

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

 

 

 

 

 

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

 

 

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

            przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

spr. nr 242/BŁiI/07/BP 
 

str.1/2 
 
................................................ 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ja, niŜej podpisany  

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

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zawarcia umowy ramowej na 
okres 4 lat, na zakup usług transmisji danych GPRS/EDGE w ramach APN połączonego  
z siecią Zamawiającego oraz dostawa i aktywacją kart SIM dla terminali mobilnych 
uŜytkowanych w Policji - spr. nr 242/BŁiI/07/BP, składam niniejszą ofertę. 

 
Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 
Zamawiającego i nie wnoszę do niej Ŝadnych zastrzeŜeń, oraz Ŝe zamówienie będzie 
zrealizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, określonymi  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. 

 
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do 
SIWZ za cenę: 
 
1 łączna wartość brutto  ……………………………………...................………………. złotych  
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..), 
 
1 łączną wartość netto …………………..............................................…….………….. złotych 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..), 
 
VAT............................... złotych 
 
 

 

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

            przedstawiciela Wykonawcy) 
UWAGA: 
1 W przypadku wykonawców spoza wspólnego obszaru UE naleŜy podać cenę netto zawierającą naleŜne opłaty 
celne na warunkach DDP miejsca dostawy, jak równieŜ inne opłaty związane z wprowadzeniem produktów na 
terytorium RP 



sprawa. nr  242/BŁiI/07/BP  32 

Załącznik nr 4 do SIWZ  
spr. nr 242/BŁiI/07/BP  

 
 str.2/2 

 
Termin realizacji zamówienia określony został w § 1 ust.1 istotnych postanowień umowy. 
 
Przyjmuję zasady płatności określone w § 3 ust. 1 istotnych postanowień umowy. 
 

Oświadczam, Ŝe dostarczony przedmiot zamówienia będzie zgodny z wymaganiami 
Zamawiającego zawartymi w SIWZ. 
 
Oświadczam, iŜ będę / nie będę* powierzał część zamówienia podwykonawcy, tj. 
.............................................................................. 
 
UwaŜam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert. 

 
Po wybraniu naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do podpisania umowy na 
warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

            przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 


