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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonym na podstawie kodeksu cywilnego oraz
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U. z 2016 roku poz.379), zwanej dalej ustawą
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INFORMACJE OGÓLNE:
Zamawiający: Skarb Państwa - KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI
Siedziba Zamawiającego: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować
na adres:
Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych,
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
z dopiskiem „Dostawa aparatów fotograficznych cyfrowych i kamer cyfrowych ” oraz
wskazaniem numeru referencyjnego: WZP–2488/16/123/Z
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej za
pośrednictwem faksu lub drogą e-mailową.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania wszelkiej
korespondencji od Zamawiającego. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania
korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji drogą
faksową/ e-mailową przez całą dobę.
Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów
faksowych/adresu e-mail, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego
postępowania.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną
procedurą, jest Ewa Kazanecka nr tel. (22) 60 386 08, faks (22) 60 376 42, adres e-mail:
ewa.kazanecka@ksp.policja.gov.pl
Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

II. PRZEDMIOT, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów fotograficznych cyfrowych i kamer cyfrowych
zwanych w dalszej części SIWZ „asortymentem”
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 2 zadania:
Zadanie nr 1 – Dostawy aparatów fotograficznych cyfrowych -38 szt.
Zadanie nr 2 - Dostawy kamer cyfrowych – 21 szt.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej lub większej od wskazanej w pkt 2
ilości asortymentu (odpowiednio do zadania) maksymalnie o +/- 20%. W umowie zostanie wskazana
konkretna ilość asortymentu. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku, gdy
Zamawiający skorzysta z powyższego prawa.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2A- 2B do SIWZ (odpowiednio do
zadania).
5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Ofercie Wykonawcy – Producenta/ typ/ model
oferowanego asortymentu. Pod nazwą „Producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą
sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na
terytorium RP.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy asortymentu dokumentacji
sporządzonej w języku polskim, zawierającej m.in. karty gwarancyjne, instrukcję obsługi oraz wykaz
punktów serwisowych.
7. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:
a) dostawy asortymentu do obiektu wskazanego w Rozdz. II pkt 12 SIWZ,
b) rozładunku i wniesienia asortymentu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
8. Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment był:
a) fabrycznie nowy, wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem,
b) umieszczony w oryginalnym opakowaniu producenta zabezpieczającym asortyment przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
c) zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 2 A – 2B do SIWZ
(odpowiednio do zadania).
8. Wykonawca udzieli min.24 miesięcznej gwarancji na zaoferowany asortyment, jednakże nie krótszej
niż gwarancja producenta, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru. W
przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez
Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
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9. Wykonawca odpowiadać będzie z tytułu rękojmi za wady asortymentu w okresie 24 miesięcy licząc
od daty podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Termin dostawy: do dnia 30 czerwca 2016 r.
12. Miejsce realizacji dostawy: Magazyn Techniki Policyjnej KSP, ul. Włochowska 25/33 w Warszawie.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie może:
A. nie może być:
a) Wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, za
wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego,
b) Wykonawcą, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
c) osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
d) spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
e) spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
f) spółką komandytową oraz spółką komandytowo-akcyjną, której komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g) osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
h) podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary,
i) Wykonawcą będącym osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,
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spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą
prawną, której odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub
urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,
k) Wykonawcą, który należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli
odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału opisanych w pkt.1 w oparciu o dokumenty
wskazane w Rozdz. IV SIWZ.
j)

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY:
A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdz. III pkt. 1,
Wykonawca złoży następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania, że wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Rozdz. III lub
oświadczenie informujące, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
B. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w IV lit. B pkt 2 SIWZ – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 2 SIWZ,
zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, lub przed notariuszem – wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
C. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV SIWZ lub nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa – do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy i tak nie podlegałby ocenie.
D. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, którzy:
a) złożyli oferty po upływie terminu, wskazanego w Rozdz. XII pkt 2 SIWZ,
b) złożyli ofertę niezgodną z wymaganiami SIWZ,
c) złożyli ofertę zawierającą istotne błędy rachunkowe, których nie da się poprawić;
d) zaproponowana cena jest rażąco niska.

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom opisanym przez Zamawiającego.

VI. WADIUM:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego
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VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ
ZAŁĄCZONYCH:
1. Wykonawca wraz z Ofertą (wzór – załącznik nr 1A-1B do SIWZ) zobowiązany jest złożyć:
a) dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 2) SIWZ, oświadczenie, o którym mowa w
rozdz. IV pkt. 1 SIWZ
b) dokument (listę podmiotów) lub oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 3 SIWZ
(wzór oświadczenia – wzór załącznik nr 3 do SIWZ),
c) dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. A SIWZ – jeżeli dotyczy,
d) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII pkt 3 SIWZ jeżeli ustanowiono pełnomocnika,
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (wzór – załącznik nr
1A -1B do SIWZ) składają:
a) każdy z Wykonawców:
a1. oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 1 SIWZ (wzór – załącznik nr 4 do SIWZ),
a2. dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 2 SIWZ,
a3. dokument (listę podmiotów) lub oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 3 SIWZ
(wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ),
Przez Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia należy rozumieć spółkę cywilną
oraz Konsorcjum.
VIII. WYMAGANA POSTAĆ OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania, przy czym w każdym zadaniu może
złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wyklucza się możliwość składania odrębnych ofert na to samo zadanie przez podmioty
wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz przedsiębiorców powiązanych ze sobą więzami
rodzinnymi w linii prostej, a w linii bocznej do 3 stopnia.
3. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona w języku
polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający
wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez
Wykonawcę.
4. Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja
wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez
Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentowania.
W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnione do reprezentacji
nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
W przypadku, gdy w toku procedury w imieniu Wykonawcy będą występować inne osoby, których
umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca
przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa muszą być złożone w
formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy
pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym do oferty należy dołączyć jego tłumaczenie na
język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany
pełnomocnik.
5. Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Zamawiający żądać będzie przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku,
gdy przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej
prawdziwości.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty.
7. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie zasadami
reprezentacji.
8. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający
wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
9. Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym
i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 3 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy
lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu, faksu, e-maila oraz oznaczyć jako „OFERTA”,
numer postępowania: WZP-2488/16/123/Z
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10.Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem poczty kurierskiej, zobowiązany jest do
dopilnowania, aby opakowanie firmowe poczty kurierskiej, w którym umieszczona będzie oferta, było
oznaczone co najmniej słowem „OFERTA” oraz nr postępowania: WZP-2488/16/123/Z
11. Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem koperty będzie ponosił Wykonawca.
12.W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazane jest aby Wykonawca
wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części
oferty).
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie połowy terminu
wyznaczonego na składanie ofert Zamawiający może udzielić odpowiedzi lub pozostawić wniosek
bez rozpatrzenia.
3. Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdz. I pkt 3 SIWZ zgodnie z formą określoną
w Rozdz. I pkt 4 i 5 SIWZ.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako
obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.
XI. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana
oferta (zgodnie z Rozdz. VIII pkt 7-10 SIWZ) lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperta
oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie dołączona do
oferty Wykonawcy.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian,
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca prześle
wniosek drogą faksową lub e-mailową.
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2,
00-150 Warszawa, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00 w dni robocze (od poniedziałku do
piątku) lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt 3 SIWZ.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 13 czerwca 2016 r. o godzinie 12:00.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2016 r. o godzinie 13:00.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert
powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, przed
godziną wskazaną w pkt 1, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika
Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia w każdym zadaniu.
W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości zebranych osób:
a) nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
b) cenę oferty brutto w PLN,
c) okres gwarancji,
d) termin realizacji dostaw.
W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy
protokół z sesji otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.
Dostawa aparatów fotograficznych cyfrowych i kamer cyfrowych
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XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:
1.

W odniesieniu do ofert podlegających ocenie Komisja dokona ich oceny w każdym zadaniu na
podstawie kryterium oceny ofert, którym są:
L. p.

Opis kryteriów oceny ofert

Znaczenie

1

Cena oferty brutto w PLN (C)

80%

3

Okres gwarancji na dostarczony asortyment
(G)

20 %

A. Kryterium ceny oferty wyliczony będzie wg poniższego wzoru:
C= (Cmin : Cx) x 100 x 80%
gdzie:
C- wskaźnik kryterium ceny oferty w pkt;
Cmin - najniższa cena oferty spośród wszystkich ofert,
Cx - cena oferty badanej.
A.1 Cena oferty brutto w PLN w przedmiotowym postępowaniu zostanie stanowiąca podstawę wyboru
Wykonawcy wyliczona przez Zamawiającego i stanowić będzie wartość wynikającą z iloczynu
ceny jednostkowej netto w PLN, zaoferowanej przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy oraz
planowanej ilości, podanej w załączniku nr 2A-2B do SIWZ, powiększona o stawkę podatku
VAT.
A.2 W cenie jednostkowej ,Wykonawca uwzględnił koszt:
a. dostawy asortymentu do miejsca wskazanego w Rozdz. II pkt 12 SIWZ.
b. rozładunku dostarczonego asortymentu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
c. pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia.
B. Punkty w kryterium okres gwarancji na dostarczone urządzenia zostaną przyznane według
następujących zasad:
1) przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których
zostanie zaproponowany termin gwarancji wynoszący co najmniej 25 miesięcy;
2) za każdy dodatkowy pełny miesiąc gwarancji powyżej minimalnego limitu zostanie przyznany
jeden punkt;
3) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję dłuższą niż 36 miesięcy do wyliczenia
wartości punktowej w tym kryterium, Zamawiający przyjmie gwarancję o okresie
obowiązywania 36 miesięcy;
4) ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonani przeliczenia przyznanych
punktów według poniższego wzoru:
G = (Gb : Gnaj) x 100 x 20%
gdzie:
G – wskaźnik kryterium termin gwarancji w pkt,
Gb – ilość punktów za okres gwarancji przyznany w badanej ofercie,
Gnaj – ilość punktów za okres gwarancji przyznany w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji
2.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane powyżej kryteria wyboru, czyli temu, który otrzymał najwyższą wartość punktową
wyliczoną w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:
P=C +G
gdzie:
P – wskaźnik oceny oferty w punktach,
C – wskaźnik kryterium ceny w punktach,
G – wskaźnik kryterium okres gwarancji w punktach.
Wszystkie obliczenia matematyczne, Zamawiający będzie wykonywał do dwóch miejsc po przecinku.
Dostawa aparatów fotograficznych cyfrowych i kamer cyfrowych
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3. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę
powiększoną o podatek VAT.
Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy zostanie pomniejszone o
wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

XV.

OCENA OFERT I WYNIKI POSTĘPOWANIA

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
niższą ceną. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu Zamawiający
jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu Zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, na stronie internetowej.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w danym zadaniu w terminie do 5 dni od dnia
ogłoszenia wyników przetargu albo w innym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
6. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w danym zadaniu lub odmawia jej
zawarcia, Zamawiający może podpisać umowę z Wykonawcą, który został sklasyfikowany na
kolejnym miejscu.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający może unieważnić postępowanie w danym zadaniu jeżeli:
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia istotną wadą.

XVI.

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu Zamawiający poinformuje o
tym Wykonawców, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy. Koszt
dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
3. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, Zamawiający pr zed
podpisaniem umowy żądać będzie dokładnego adresu zamieszkania i nr PESEL.
XVIII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:
Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej
ogólnych jej warunków odpowiednio do zadania.
Dostawa aparatów fotograficznych cyfrowych i kamer cyfrowych
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§1
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa (aparatów fotograficznych cyfrowych / kamer cyfrowych)
(odpowiednio do zadania) nazwa…../typ…../producent….., zwanych dalej „asortymentem” w ilości
…………… .
2. Strony ustalają, że:
b) wartość umowy nie przekroczy kwoty ……………….netto /brutto PLN,
c) cena jednostkowa za asortyment wynosi……………… netto / brutto PLN (zgodnie z ofertą
Wykonawcy),
d) obowiązek podatkowy z tytułu dostawy asortymentu leży po stronie …………..
Wykonawcy / Zamawiającego (zgodnie z ofertą Wykonawcy),
e) stawka podatku VAT wynosi ……. %
4. W jednostkowej cenie, o której mowa w ust. 3 lit. b Wykonawca uwzględnił koszt:
a. dostawy asortymentu do miejsca wskazanego w § 2 ust. 1,
b. rozładunku dostarczonego asortymentu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
c. pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia.
5.Płatność w PLN za dostarczony asortyment zostanie dokonana na rachunek wskazany przez
Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
6.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie nieuzasadnionego
niezapłacenia faktury, w terminie, o którym mowa w ust.5.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej
umowy na rzecz osób trzecich.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy w terminie do 30 czerwca 2016 roku.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem 2 dni
roboczych.
Ilekroć w niniejszej umowie użyto sformułowania dni robocze, rozumie się przez to dni od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z właściwymi
przepisami, w godzinach 900 – 1500.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony asortyment jest fabrycznie nowy, wolny od wad
uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem, a także zgodny z wymaganiami
techniczno-funkcjonalnymi wskazanymi w załączniku do Umowy (sporządzonym w oparciu o
załącznik nr 2 do SIWZ).
3. Zamawiający wymaga aby dostarczony asortyment był opakowany w sposób zabezpieczający jego
elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy do każdego asortymentu kompletnej
dokumentacji sporządzonej w języku polskim, w tym:
a. instrukcję użytkowania,
b. kartę gwarancyjną zawierającą:
b1. numer seryjny sprzętu,
b2. warunki ważności gwarancji,
b3. termin gwarancji,
b4. wykaz punktów serwisowych.
5. W czynnościach odbioru asortymentu udział wezmą uprawnieni przedstawiciele Stron.
6. W przypadku protokólarnego ustalenia w trakcie odbioru, że asortyment nie spełnia wymogów
określonych w załączniku do Umowy (sporządzonym w oparciu o załącznik nr 2 do oferty
Wykonawcy) lub jest niezgodny z postanowieniami Umowy, Wykonawca w terminie 5 dni, jednak
nie później niż w terminie, o którym mowa w ust.1 licząc od dnia sporządzenia protokołu braków
zobowiązany jest do ich uzupełnienia lub dostarczenia nowego asortymentu - zgodnego z
wymaganiami Zamawiającego.
7. Podpisane bez uwag przez Strony protokoły odbioru przedmiotu Umowy, stanowią podstawę
wystawienia przez Wykonawcę faktury.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części dotyczącej
niezrealizowanej bądź nieodebranej dostawy w terminie miesiąca z jednoczesnym naliczeniem kary
o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a odpowiednio pkt 1 lub pkt 2 w przypadku, gdy Wykonawca nie
dotrzyma terminu wskazanego w ust. 1.
9. Odstąpienie od umowy wywoływać będzie skutki na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie
pozbawi Zamawiającego uprawnień z tytułu kar, rękojmi oraz gwarancji w stosunku do części
Umowy, która została zrealizowana.
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10. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności
uzasadniających tę czynność.
§3
1. Wykonawca na dostarczony sprzęt, udziela……(min. 24) miesięcznej gwarancji (zgodnie z Ofertą
Wykonawcy), jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta – licząc od dnia podpisania bez uwag
protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 7.
2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jest pełna, bez żadnych wyłączeń i obejmuje wady
jakościowe, w tym wady ukryte stwierdzone podczas użytkowania urządzenia (z wyjątkiem
uszkodzeń mechanicznych, do powstania których przyczynił się użytkownik asortymentu korzystając
z niego w sposób niezgodny z instrukcją obsługi). W przypadku rozbieżności pomiędzy
przedstawionym przez Wykonawcę dokumentem a postanowieniami niniejszej umowy, wiążące dla
Stron są postanowienia niniejszej Umowy.
3. W przypadku wystąpienia podczas użytkowania (w okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1)
nieprawidłowości w funkcjonowaniu asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w
terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych licząc od dnia przekazania pisemnej (dopuszczalna
droga faxowa) reklamacji złożonej przez Zamawiającego na adres ………………………..………lub
nr faxu…………………………., e-mail: ………………………..(zgodnie z Ofertą Wykonawcy).
4. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się
dostarczyć równoważny, zastępczy sprzęt najpóźniej w 14 dniu roboczym licząc od dnia złożenia
reklamacji.
5. Dostarczenie równoważnego zastępczego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku naprawienia
lub wymiany na nowy sprzęt podlegający gwarancji.
6. W przypadku braku możliwości usunięcia wad w asortymencie podlegającym gwarancji, Wykonawca
w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji, o której
mowa w ust. 2 dostarczy nowy sprzęt o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku do
Umowy (sporządzony w oparciu o załącznik nr 2 do SIWZ). Do czasu dostarczenia naprawionego lub
nowego asortymentu – równoważny, zastępczy asortyment pozostanie w dyspozycji Zamawiającego.
7. Po trzeciej naprawie tego samego asortymentu jeżeli nadal wykazuje on wady, Wykonawca
wymieni zareklamowany asortyment na nowy, wolny od wad w terminie 5 dni roboczych – licząc od
dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji, o której mowa w ust. 3
8. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych § 3 ust. 3, ust. 6 i ust. 7 okres gwarancji, biegnie od
początku. Zapis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
9. Zamawiający zwróci asortyment, o którym mowa w ust. 5 w terminie 5 dni po wykonaniu przez
Wykonawcę naprawy lub wymiany asortymentu na nowy.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary w następujących wysokościach:
a) 5% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a, gdy Zamawiający rozwiąże
umowę (wypowie umowę lub od niej odstąpi) z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca,
b) 5% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a, w przypadku rozwiązania umowy
(wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy) przez Wykonawcę na jakiejkolwiek
podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,
c) 0,01% wartości wynikającej z ceny jednostkowej asortymentu, o której mowa w § 1 ust.
2 lit. b oraz ilości niedostarczonego lub nieodebranego asortymentu za każdy dzień
opóźnienia, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 (nie ma zastosowania w przypadku
zastosowania kary, o której mowa w ust.1 lit. a,)
d) 0,01% ceny jednostkowej asortymentu, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. b za każdy dzień
opóźnienia w terminie, o którym mowa odpowiednio w § 3 ust. 3, ust. 6 lub ust. 7.
2.Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. c lub lit. d nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
umowy.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda
przewyższy wysokość kar.
4. Wykonawca nie będzie obciążony karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy doszło z powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub z powodu
działania tzw. siły wyższej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar z wynagrodzenia (faktur) bez kierowania
odrębnego wezwania do zapłaty. Zamawiający ma jednak obowiązek poinformowania Wykonawcy o
wysokości naliczonej kary i podstawie jej naliczenia oraz do złożenia oświadczenia o potrąceniu.
Dostawa aparatów fotograficznych cyfrowych i kamer cyfrowych
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1.
2.
3.
4.

§5
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie
dotyczy to zmian danych teleadresowych.
Kwestie sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Dostawa aparatów fotograficznych cyfrowych i kamer cyfrowych
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Wzór – Załącznik nr 1 Ado SIWZ

OFERTA WYKONAWCY
Pełna nazwa Wykonawcy (nazwa Firmy/adres):
__________________________________________________________________________________*
Nr tel./ fax /e-mail ___________________________________________________________________*
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: ________________________*
I. Nawiązując do niniejszego postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na podstawie
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 16 marca 2016 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w
Warszawie w 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku poz.379)na: „Dostawę aparatów fotograficznych
cyfrowych i kamer cyfrowych”, nr postępowania WZP-2488/16/123/Z
II.

Lp
1
1

Oferujemy aparat cyfrowy opisany w załączniku nr 2A do SIWZ za cenę jednostkową
.................................... PLN netto (słownie: ..............................................................................................)

Rodzaj
asortymentu

j.m.

Producent/ typ/ model

3

4

2
Aparat
fotograficzny
cyfrowy

szt

Parametry
oferowane przez
Wykonawcę

Stawka
podatku VAT

Cena
jednostkowa
netto w PLN

6

7

5
Zgodnie z opisem
przedmiotu
zamówienia

…….. %
*

III. Udzielamy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres: .......................** miesięcy
(min. 24 miesiące), liczonych od daty podpisania protokołu odbioru jednak nie krótszej niż gwarancja
producenta.
Oświadczamy, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia
podatku powstaje po stronie ……………………………….. ** (Wykonawcy lub Zamawiającego).
Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o
podatek VAT.
IV. Oświadczamy, że:
1. Oferowany asortyment jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w załączniku nr
2 A do SIWZ.
2. Na oferowane regały udzielamy 24 miesięcy rękojmi liczonych od daty podpisania przez Strony
protokołu odbioru dostawy.
3. Zawarte w Rozdziale XIX SIWZ Ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach
tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
5. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
6. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu, e-mail:……………………….……
………………………………………………………………………………………………………**
7. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego
na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.
8. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,
że korespondencja została skutecznie przekazana.
9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny
i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
Dostawa aparatów fotograficznych cyfrowych i kamer cyfrowych
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IV. Informujemy, że:
1. Reklamacje należy składać w godz. 8:00-16:00 na adres: ….…..……………..……………………..
………………………………………………………………………………………………………**
lub nr faksu: …………………………**
2. Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***, który wykonywać
będzie część zamówienia obejmującą: ……………………………...……………..…………….**
DATA:

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_____________________

_______________________________________

Uwaga:
*
- z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
** - należy wpisać
*** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części
zamówienia Podwykonawcy
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Wzór – Załącznik nr 1 B do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY
Pełna nazwa Wykonawcy (nazwa Firmy/adres):
__________________________________________________________________________________*
Nr tel./ fax /e-mail ___________________________________________________________________*
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: ________________________*
I. Nawiązując do niniejszego postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na podstawie
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 16 marca 2016 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w
Warszawie w 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku poz.379)na: „Dostawę aparatów fotograficznych
cyfrowych i kamer cyfrowych”, nr postępowania WZP-2488/16/123/Z
II. Oferujemy kamerę cyfrową opisany w załączniku nr 2B do SIWZ za cenę jednostkową
.................................... PLN netto (słownie: ..............................................................................................)

Lp

Rodzaj
asortymentu

j.m.

Producent/ typ/ model

1

2

3

4

1

Kamera cyfrowa

szt

Parametry
oferowane przez
Wykonawcę
5
Zgodnie z opisem
przedmiotu
zamówienia

Stawka
podatku VAT

Cena
jednostkowa
netto w PLN

6

7

…….. %
*

III. Udzielamy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres: .......................** miesięcy
(min. 24 miesiące), liczonych od daty podpisania protokołu odbioru jednak nie krótszej niż gwarancja
producenta.
Oświadczamy, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia
podatku powstaje po stronie ……………………………….. ** (Wykonawcy lub Zamawiającego).
Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o
podatek VAT.
IV. Oświadczamy, że:
1. Oferowany asortyment jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w załączniku nr
2B do SIWZ.
2. Na oferowane regały udzielamy 24 miesięcy rękojmi liczonych od daty podpisania przez Strony
protokołu odbioru dostawy.
3. Zawarte w Rozdziale XIX SIWZ Ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach
tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
5. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu, e-mail:……………………….……
………………………………………………………………………………………………………**
7. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na
nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.
8. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,
że korespondencja została skutecznie przekazana.
9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny
i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
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V. Informujemy, że:
1. Reklamacje należy składać w godz. 8:00-16:00 na adres: ….…..……………..……………………..
………………………………………………………………………………………………………**
lub nr faksu: …………………………**
2. Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***, który wykonywać
będzie część zamówienia obejmującą: ……………………………...……………..…………….**
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

DATA:
_____________________

_______________________________________

Uwaga:
*
- z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
** - należy wpisać
*** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części
zamówienia Podwykonaw
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Wzór - Załącznik nr 2A do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Planowana ilość zakupu aparatu fotograficznego cyfrowego – 38 szt.
L.p.

1

2
3

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne aparatu fotograficznego

Rozdzielczości

• 5184 x 3456 (RAW, JPEG)
• 3456 x 2304 (JPEG)
• 2592 x 1728 (JPEG)
• 1920 x 1280 (JPEG)
• 720 x 480 (JPEG)
• 4608 x 3456 (4:3, JPEG)
• 5184 x 2912 (16:9, JPEG)
• 3456 x 3456 (1:1, JPEG)
• Dostępne także mniejsze rozdzielczości dla trybów 4:3, 16:9 i 1:1

Rozdzielczość matrycy

Całkowita liczba pikseli: 18 Mpix
Czyszczenie matrycy: ręczne lub programowe usuwanie zabrudzeń

Wyświetlacz - przekątna 3 cale
Procesor obrazu

Procesor DIGIC 4

Format zapisu

• Zdjęcia: JPEG (EXIF 2.30, DPOF 1.1, DCF 2.0),
RAW (14bit, pliki .CR2), JPEG+RAW,
Rodzaje JPEG: Fine/Normal
• Filmy: MOV (MPEG-4 AVC, H.264)
• Dźwięk: liniowy PCM (mono)

Zakres ISO

Auto ISO (100-6400 ISO)
ręcznie: 100 - 6400 ISO w skoku co 1 EV,
12800 ISO (tryb rozszerzony H)

Migawka

Szczelinowa sterowana elektronicznie o przebiegu pionowym,
30s - 1/4000s w krokach co 1/2 lub 1/3 EV, Bulb

Zapis wideo

• 1920 x 1080 pix (Full HD) z szybkością 29.97, 25 lub 23.976 kl./s,
• 1280 x 720 pix (HD) z szybkością 59.94 lub 50 kl./s,
• 640 x 480 pix (VGA) z szybkością 30 lub 25 kl./s,

Gwarancja producenta

24 miesiące

10

Efektywna rozdzielczość
zdjęć:

5184 x 3456 px

11

Rozdzielczość nagrań
wideo:

1920 x 1080 px

Lampa błyskowa

tak

Torba

tak

Karta pamięci

4 GB

Obiektyw

Autofocus, ogniskowa 1855, przysłona 1:3.5-1:5.6

4

5

6

7

8

9

12
13
14
15
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Załącznik nr 2 B do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Planowana ilość zakupu kamer cyfrowych - 21 szt.

l.p

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne
kamery cyfrowej

1

System zapisu

SD/SDHC/SDXC

2

Rozdzielczość

1920x1080

3

Zoom optyczny

50x

4

Zoom cyfrowy

90x

5

Ekran LCD

2,7

6

Obsługa kart pamięci

SD/SDHC

7

Format nagrywania wideo

MPEG-4

8

Rozdzielczość nagrywania

1920x1080

9

Stabilizacja

tak

10

Funkcja foto

tak

11

Format

JPEG

12

Gwarancja producenta

24 miesiące

13

Matryca

2,2 MP BSI

14

Torba

Tak

15

Karta pamięci

32 GB
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Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na podstawie
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 16 marca 2016 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z
organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w
Warszawie w 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku poz.379)na: „Dostawę aparatów fotograficznych
cyfrowych i kamer cyfrowych- nr postępowania WZP-2488/16/123/Z , oświadczam, że na dzień
składania ofert należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184.)**

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

______________________________________________

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia ani nie dołączy listy podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do ww. grupy;
**w przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej należy dołączyć listę Podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej.
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Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Dostawy aparatów fotograficznych cyfrowych i kamer cyfrowych WZP2488/16/123/Z
ja …………………………………………………………………………………………….…….…….….
(imię i nazwisko)

reprezentując firmę ………………………………………………………..………......................................
(nazwa firmy)

………………………………………………………………………………………..……………..………
jako wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie
……………………………………………………………………………………………………………
oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

______________________________________________
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