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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonym na podstawie kodeksu cywilnego oraz
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Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.
U. z 2016 roku poz.379), zwanej dalej ustawą
którego przedmiotem jest
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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 radiotelefonów nasobnych pracujących w systemie DMR” oraz
wskazaniem numeru referencyjnego: WZP–2691/16/127/Ł.
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 Alicja Wielęgowska-Niepostyn nr tel. (22) 60 386 08, faks (22) 60 376 42, adres
e-mail: alicja.wielegowska-niepostyn@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:
a) 44 zestawów radiotelefonów nasobnych pracujących w systemie DMR,
b) 1 zestawu do programowania zaoferowanych radiotelefonów
– zwanych dalej w SIWZ „zestawami”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Ofercie Wykonawcy – Producenta/ typ/ model oferowanego
zestawu. Pod nazwą „Producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest
oferowane zestawy, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy zestawów dokumentacji sporządzonej
w języku polskim, zawierającej m.in. karty gwarancyjne, instrukcję obsługi.
5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:
a) dostarczenia i rozładunku zestawów do miejsca, o którym mowa w pkt 9.
b) przeprowadzenia dwudniowego szkolenia w siedzibie Zamawiającego (od 6 do 8 godzin
dziennie) z programowania i serwisowania zaoferowanych zestawów. Koszty dojazdu do siedziby
Zamawiającego, noclegi oraz wyżywienia dla osób prowadzących szkolenie ponosi Wykonawca.
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, pod
warunkiem pokrycia wszelkich kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniu przez 4
pracowników Zamawiającego ( w tym zakwaterowanie i wyżywienia uczestników szkolenia).
6. Zamawiający wymaga, aby każdy zestaw:
a) był fabrycznie nowy,
b) był wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy z wyłączeniem
akumulatorów, które muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem
dostawy,
c) był dostarczony w opakowaniach jednostkowych, zabezpieczających przed uszkodzeniem podczas
transportu i rozładunku,
d) zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ,
e) był wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem.
7. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony:
a) zestaw (z wyłączeniem akumulatorów wchodzących w skład zestawów) minimum 60 miesięcznej
rękojmi oraz minimum 60 miesięcznej gwarancji,
b) akumulatory minimum 12 miesięcznej rękojmi oraz minimum 12 miesięcznej gwarancji
- liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego.
8. Termin dostawy do 30.06.2016r.
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Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zestawy do Komendy Stołecznej Policji w
Warszawie, przy ul. Nowolipie 2.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
Podwykonawcom (jeśli dotyczy)
9.

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
VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ
ZAŁĄCZONYCH:
1. Wykonawca wraz z Ofertą (wzór – załącznik nr 1 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
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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.
2. Wyklucza się możliwość składania odrębnych ofert 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 uprawnienie 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-2691/16/127/Ł.
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-2691/16/127/Ł
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).
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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 20.06. 2016 r. o godzinie 13:00.
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 20.06.2016 r. o godzinie 14:00.
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 dostawy.
W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy
protokół z sesji otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:
1.

W odniesieniu do ofert podlegających ocenie Komisja dokona ich oceny na podstawie kryterium
oceny ofert, którym jest:
L. p.

Opis kryteriów oceny ofert

Znaczenie

1

Cena oferty brutto w PLN (C)

100%

A. Kryterium ceny oferty wyliczony będzie wg poniższego wzoru:
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C= (Cmin : Cx) x 100 x 100%
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 będzie stanowić sumę wartości brutto w PLN wynikających z cen netto za
1 kpl zestawu radiotelefonów oraz 1 komplet zestawu do programowania zaoferowanych przez
Wykonawcę w ofercie oraz ilości wskazanych w kolumnie nr 3 oferty Wykonawcy powiększonych
o podatek VAT.
A.2 W cenie jednostkowej ,Wykonawca uwzględnił koszt:
a. dostawy zestawów do miejsca wskazanego w Rozdz. II pkt 9 SIWZ.
b. rozładunku dostarczonych zestawów,
c. przeprowadzenia szkolenia,
d. pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia.
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 kryterium wyboru, czyli temu, który otrzymał najwyższą wartość
punktową wyliczoną w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru podanego w lit. A
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.

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 dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że złożono oferty o takiej
samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
oferty 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.
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których
mowa w pkt 3 ppkt 1, na stronie internetowej.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie do 2 dni od dnia ogłoszenia wyników
przetargu albo w innym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
6. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub odmawia jej zawarcia,
Zamawiający może podpisać umowę z Wykonawcą, który został sklasyfikowany na kolejnym
miejscu.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający może unieważnić postępowanie 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:
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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 przed
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.
§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa:
a) 44 zestawów radiotelefonów nasobnych pracujących w systemie DMR,
b) 1 zestawu do programowania zaoferowanych radiotelefonów
- zwanych dalej w umowie „zestawami”
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 1 do umowy (sporządzony w oparciu o
ofertę Wykonawcy i Załącznik nr 2 do SIWZ).
3. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany będzie do:
a) dostarczenia i rozładunku zestawów do miejsca, o którym mowa w § 2 ust. 3.
b) przeprowadzenia dwudniowego szkolenia w siedzibie Zamawiającego (od 6 do 8 godzin
dziennie) z programowania i serwisowania zaoferowanych zestawów. Koszty dojazdu do siedziby
Zamawiającego, noclegi oraz wyżywienia dla osób prowadzących szkolenie ponosi Wykonawca.
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia w miejscu wskazanym przez Wykonawcę,
pod warunkiem pokrycia wszelkich kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniu przez 4
pracowników Zamawiającego ( w tym zakwaterowanie i wyżywienia uczestników szkolenia)
4. Strony ustalają, że:
a) wartość umowy nie przekroczy kwoty …................... netto/brutto w PLN, w tym cena
jednostkowa za:
a1. radiotelefon nasobny pracujący w systemie DMR wynosi netto ….....................PLN, stawka
podatku VAT …..%
a2. zestaw do programowania radiotelefonów wynosi netto …...................................PLN, stawka
podatku VAT …...%
- zgodnie z ofertą Wykonawcy,
5. W cenach jednostkowych, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uwzględnił koszt:
a) zakupu i dostawy oraz rozładunku zestawów do miejsca, o którym mowa w § 2 ust. 3,
b) przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 3,
c) pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty
otrzymania od Wykonawcy faktury, wystawionej zgodnie z § 2 ust. 9.
7. Wartość faktury wynikać będzie z cen, o których mowa w ust. 4 lit. a1 i a2 oraz ilości odebranych
zestawów powiększonych o podatek VAT (jeśli dotyczy).
8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie nieuzasadnionego
niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 6.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
10. Strony oświadczają, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek
podatkowy z tytułu dostawy obciąża Wykonawcę/Zamawiającego (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
§2
1.
2.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zestawy spełniające wymagania opisane w załączniku nr 1
do umowy w terminie do 30 czerwca 2016r.
O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem (w dni robocze). Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od
poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1500, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z
właściwymi przepisami.
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Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zestawy na własny koszt i ryzyko do Komendy Stołecznej
Policji w Warszawie przy ul. Nowolipie 2. Zamawiający.
4.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczone w ramach umowy zestawy będą:
a) fabrycznie nowe,
b) wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy Zamawiającemu z
wyłączeniem akumulatorów, które muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed terminem dostawy,
c) dostarczone w opakowaniach jednostkowych, zabezpieczających przed uszkodzeniem podczas
transportu i rozładunku,
d) posiadały parametry techniczne i funkcjonalne wskazane w Załączniku nr 1 do umowy,
e) wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy dokumentacji sporządzonej w języku
polskim, zawierającej m.in. karty gwarancyjne, instrukcję obsługi.
6. W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony. Upoważnienie do odbioru
zestawów będzie uprawniało przedstawiciela Zamawiającego do składania oświadczeń co do
zgodności dostarczonych zestawów z załącznikiem nr 1 do umowy.
7. Odbiór ilościowy zestawów nastąpi w dniu dostarczenia Zamawiającemu zestawów, nie później niż
w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 i potwierdzony zostanie protokołem odbioru ilościowego.
8. Odbiór jakościowy zestawów nastąpi w terminie 1 dnia roboczego, licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru ilościowego.
9. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie któregokolwiek odbioru braków, uszkodzeń lub
stwierdzenia, że zestaw/zestawy nie spełniają wymogów określonych w załączniku nr 1 do umowy,
Wykonawca w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia sporządzenia protokołu braków lub
nieprawidłowości, zobowiązuje się do ich uzupełnienia/wymiany.
10. Podpisany przez Strony bez uwag protokół odbioru jakościowego wraz z potwierdzeniem
przeprowadzenia
szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. b) stanowi podstawę do wystawienia
przez Wykonawcę faktury za dostarczone zestawy.
11. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, wskazanego w ust. 1, Zamawiający będzie
uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w całości lub w niezrealizowanej części
bez wyznaczania dodatkowego terminu:
a) z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a), jeżeli nie dostarczono żadnego
zestawu spełniającego wymagania opisane w załączniku nr 1 do umowy;
b) w przypadku, gdy Umowa nie zostanie zrealizowana w części, kara zostanie naliczona w wysokości
10% od wartości, wynikającej z ceny jednostkowej za zestaw, wskazanej w § 1 ust. 4 lit. a1.
lub a2. – jeżeli dotyczy oraz ilości nie dostarczonych zestawów w terminie wskazanym w ust. 1.
12. Odstąpienie od umowy nastąpi poprzez złożenie wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu.
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni licząc od ziszczenia
się przesłanki odstąpienia.
3.

§3
1. Wykonawca odpowiada z tytułu:
a) rękojmi przez okres …....... miesięcy oraz z tytułu gwarancji przez okres …....miesięcy (zgodnie z
ofertą Wykonawcy) – za zestaw z wyłączeniem akumulatora wchodzącego w skład zestawu,
b) rękojmi przez okres ….......miesięcy oraz z tytułu gwarancji przez okres …....miesięcy (zgodnie z
ofertą Wykonawcy) – za akumulator
- jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru
jakościowego.
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wady zestawu lub jego elementu Wykonawca
zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie do 10 dni roboczych, licząc od dnia przekazania
Wykonawcy pisemnej (dopuszczalna droga faksowa lub e-mail) reklamacji, a w przypadku gdy wady
usunąć się nie da, do wymiany zestawu lub jego elementu na nowy, wolny od wad.
3. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający na
pisemny wniosek Wykonawcy, może dopuścić wydłużenie terminu wskazanego w ust. 2, przy czym
łączny czas naprawy nie może przekroczyć 30 dni roboczych, licząc od dnia złożenia przez
Zamawiającego reklamacji.
4. W przypadku, gdy po już dokonanej naprawie zestawu lub jego elementu nadal wykazuje on wady,
Wykonawca dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad, w terminie 5 dni roboczych od dnia
złożenia reklamacji.
5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko do odbioru i zwrotu reklamowanych zestawów
lub ich elementów z/do siedziby Zamawiającego.
Dostawa radiotelefonów nasobnych pracujących w systemie DMR
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6. W sprawach spornych, wynikłych przy stwierdzaniu możliwości skorzystania z gwarancji,
Zamawiający może powołać biegłego, który na podstawie ekspertyzy wskaże przyczynę uszkodzenia.
W przypadku, gdy ekspertyza będzie niekorzystna w całości lub w części dla Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów opracowania ekspertyzy.
7. Składanie reklamacji dokonywane będzie przez Zamawiającego na adres: ….......................................,
nr faks: …........................................, adres e-mail: …...........................................................................
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zestaw od momentu jego przejęcia do momentu przekazania
zestawu Zamawiającemu po wykonanej naprawie.
9. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania Zamawiającemu w okresie gwarancji
aktualizacji oprogramowania oraz zestawów programujących/eksportujących klucze.
§4
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary w następujących wysokościach:
a) 5% wartości, o której mowa w § 1 ust. 4 lit. a), gdy Zamawiający rozwiąże umowę (wypowie
umowę lub od niej odstąpi) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, W przypadku
odstąpienia częściowego od umowy kary nalicza się od iloczynu niedostarczonych ilości zestawów i
ceny jednostkowej, o której mowa w § 1 ust. 4 lit. a1. lub a2.,
b) 5% wartości, o której mowa w § 1 ust. 4 lit. a), w przypadku rozwiązania umowy (wypowiedzenia
umowy lub odstąpienia od umowy) przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nie
leżących po stronie Zamawiającego. W przypadku odstąpienia częściowego od umowy kary nalicza
się od iloczynu niedostarczonych ilości zestawów i ceny jednostkowej, o której mowa w § 1 ust. 4 lit.
lit. a1. lub a2,
c) 2% wartości wynikającej z ceny jednostkowej zestawu, o której mowa w § 1 ust. 4 lit. a1. lub
a2.oraz ilości zestawów niedostarczonych, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub § 2 ust. 9 za
każdy dzień opóźnienia;
d) 0,2% ceny jednostkowej zestawu o której mowa w § 1 ust. 4 lit. a1. Lub a2. za każdy dzień
opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 3 ust. 2 z uwzględnieniem ust. 3 lub ust 4.
2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 lit. c)-d) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania
umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda
przewyższy wysokość kar.
4. Kary mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.
5. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu
działania tzw. siły wyższej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia (faktury) bez
kierowania odrębnego wezwania do zapłaty. Zamawiający ma
jednak obowiązek poinformowania Wykonawcę o wysokości naliczonej kary oraz podstawach jej
naliczenia oraz do złożenia oświadczenia o potrąceniu

1.

2.

§5
Wykonawca wykona przedmiot umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy……, który
realizować będzie część zamówienia obejmującą…………………………(zgodnie z oświadczeniem
Wykonawcy).
Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy
zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1. Wprowadzenie zmiany wymaga zawarcia przez Strony
aneksu do umowy.
§6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie/rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności
uzasadniających tę czynność.
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego czy rozwiązanie umowy przez Wykonawcę wywołuje
skutek na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi
oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych przez Zamawiającego zestawów.
4. Za zachowaną formę pisemną Strony uznają przekazanie w formie elektronicznej na adres
Zamawiającego …………… lub Wykonawcy ………………. Dokumentu w postaci elektronicznej
Dostawa radiotelefonów nasobnych pracujących w systemie DMR
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opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
§7
Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej podpisania przez Strony.
§8
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą
polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
§9
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
Załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu umowy,
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Wzór – Załącznik nr 1 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: ________________________*
1. 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 radiotelefonów nasobnych
pracujących w systemie DMR”, nr postępowania WZP-2691/16/127/Ł
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

Lp.
1
1

2

Cena
jednostkowa
Stawka podatku Wartość netto w PLN
netto za zestaw w
VAT w %
(3x4)
PLN

Nazwa zestawu

Ilość

2

3

4

44 szt.

…………**

Zestaw radiotelefonów
nasobnych pracujący w
systemie DMR
Producent radiotelefonu:
…....................................*
Model radiotelefonu:
…....................................*
Producent ładowarki:
…......................................*
Model ładowarki
….......................................*
Zestaw do programowania
zaoferowanych
radiotelefonów
Producent
………………………

1 szt.

…………**

5

…........*

6

…...................**

…………*

…………**

Cena oferty PLN brutto (suma wartości w kol. 7)
(słownie)…......................................................................................................... ............*

Wartość brutto w PLN
5x6
7

………....**

…………**

….....................**

3. Na oferowane:
a) zestawy (z wyłączeniem akumulatorów wchodzących w skład zestawów) udzielamy rękojmi na okres
…....... ***miesięcy (min. 60 miesięcy) oraz gwarancji na okres ….... ***miesięcy (min. 60
miesięcy),
b) akumulatory udzielamy rękojmi na okres ….... ***miesięcy (min 12) oraz gwarancji na okres
….... ***miesięcy (min. 12 miesięcy)
liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego.
4. Oferujemy wykonanie dostawy w terminie do 30.06.2016r.
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.
5. Oświadczamy, że:
a) zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po
stronie ……………………………….. ***** (Wykonawcy lub Zamawiającego).
b) Oferowane zestawy są zgodny z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w załączniku nr 2 do
SIWZ.
c) 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.
d) Uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
e) Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Dostawa radiotelefonów nasobnych pracujących w systemie DMR
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Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu, e-mail:……………………….……
………………………………………………………………………………………………………**
g) Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na
nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.
h) W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać,
że korespondencja została skutecznie przekazana.
i)
Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny
i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
6. Informujemy, że:
a. Reklamacje należy składać w godz. 8:00-16:00 na adres: ….…..……………..……………………..
………………………………………………………………………………………………………**
lub nr faksu: …………………………**
b. Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który wykonywać
będzie część zamówienia obejmującą: ……………………………...……………..…………….**
f)

DATA:
_____________________

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:
_______________________________________

Uwaga:
*
- z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
** - należy wpisać
*** - należy wpisać jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający przyjmie okres wskazany w nawiasie
**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części
zamówienia Podwykonawcy
***** - należy wpisać (w przypadku nie dokonania skreślenia, Zamawiający uzna że podatek odprowadza Wykonawca).
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Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1. 44 zestawów radiotelefonów nasobnych pracujących w systemie DMR.
Zestaw łączności radiowej DMR musi się składa z 3 radiotelefonów pracujących w systemie DMR np.
DP4801e lub równoważny spełniający wszystkie poniższe wymagania.
2. 1 zestawu do programowania zaoferowanych radiotelefonów.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Radiotelefon nasobny pracujący w systemie DMR
1. Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe radiotelefonu nasobnego DMR:
Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (TIER II)
oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks;
Możliwość programowego rozszerzenia funkcjonalności o pracę w trybie trankingowym Tier III.
Możliwość pracy z modulacją cyfrową w trybie simpleksowym, przy jednoczesnym użyciu dwóch
niezależnych szczelin czasowych.
Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, z możliwością podziału na foldery.
Wybór kanałów przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami.
Regulacja głośności potencjometrem lub przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
przyciskami;
Kolorowy wyświetlacz (min. 2 wiersze) z matrycą punktową i podświetlaniem, umożliwiający
jednoczesne wyświetlanie co najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz
poziomu odbieranego sygnału.
Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków alfanumerycznych.
Możliwość ustawienia przez użytkownika radiotelefonu jednego z dwóch poziomów mocy nadawania
(moc niska, moc wysoka), predefiniowanych podczas programowania radiotelefonu.
Programowe ograniczanie czasu nadawania.
Możliwość jednoczesnego skanowania kanałów analogowych i cyfrowych.
Możliwość odbierania wiadomości alfanumerycznych oraz wysyłania tekstów zdefiniowanych na etapie
programowania urządzenia. Wiadomości tekstowe powinny zapewnić przesłanie co najmniej 100 znaków
alfanumerycznych.
Wizualna sygnalizacja stanów pracy radiotelefonu (m. in. nadawanie, skanowanie).
Wbudowany odbiornik GPS – uaktywniony.
Możliwość realizacji połączeń indywidualnych, grupowych, alarmowych oraz okólnikowych (do
wszystkich) w trybie cyfrowym, z identyfikacją na wyświetlaczu użytkownika wywołującego i
sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej).
Programowalny adres IP radiotelefonu.
W pracy cyfrowej musi być możliwe:
- zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu,
- zdalne zablokowanie radiotelefonu,
- zdalne odblokowanie radiotelefonu.
Blokada szumów CTCSS dostępna dla wszystkich kanałów analogowych.
Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR, przy użyciu algorytmu ARC4 o
długości klucza 40 bitów.
Możliwość utworzenia min. 16 kluczy maskujących i przypisywania ich do grup rozmównych.
Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2.
Złącze akcesoriów umożliwiające programowanie radiotelefonu i transmisję danych zgodną ze
standardem USB oraz podłączenie m.in. dodatkowego mikrofonu, głośnika i przycisku nadawania.
Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) – wywołań indywidualnych w
trybie cyfrowym.
Możliwość bezprzewodowego programowania radiotelefonu drogą radiową.
Ograniczony dostęp do systemu radioprzemiennikowego. Radiotelefon musi mieć zaimplementowane
mechanizmy odpowiedzialne za ograniczony dostępu do systemu radioprzemiennikowego.
Wbudowany wewnętrzny głośnik.
Menu radiotelefonu w języku polskim.
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2. Ogólne parametry techniczne radiotelefonu nasobnego pracującego w systemie DMR.
1. Minimalny zakres częstotliwości pracy 148÷174 MHz.
2. Modulacja w trybie analogowym w kanale 12,5 kHz (F3E).
3. Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS 102 361, modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz: szczeliny TDMA
(7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos).
4. Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana tylko w trybie serwisowym
w całym zakresie częstotliwości w przedziale od 1W do 5W.
5. Moc nadawania programowana w trybie podstawowym 1W/5W
6. Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości dla FM ± 2,5 kHz.
7. Maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ± 1,5 ppm..
8. Łączne zniekształcenia modulacji ≤ 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej.
9. Czułość odbiornika w trybie analogowym: nie gorsza niż 0,3 μV dla SINAD 12 dB.
10. Czułość odbiornika w trybie cyfrowym: nie gorsza niż 0,3 μV przy 5% BER;
11. Selektywność sąsiedniokanałowa ≥ 60 dB dla kanału 12,5 kHz;
3. Środowisko i klimatyczne warunki pracy.
1. Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu: -30º ÷ + 55º C.
2. Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP57 lub IP65 (wg normy EN 60529).
4. Ukompletowanie radiotelefonu nasobnego pracującego w systemie DMR.
1. Antena dwupasmowa VHF/GPS do radiotelefonu noszonego na pasmo VHF min. 164÷174 MHz, która
nie może być zintegrowana z obudową radiotelefonu (możliwość wymiany anteny) - 2 szt.
2. Akumulator autoryzowany przez producenta urządzenia, gwarantujący pracę przez min. 14 godz. przy
proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% - 2 szt.
3. Wymienny
zaczep/klips
umożliwiający
przymocowanie
radiotelefonu
do
pasa
o szerokości 50 mm - 2 szt.
4. Mikrofonogłośnik z gniazdem słuchawkowym typu JACK 3,5mm, wraz z dołączoną słuchawką douszną.
5. Ładowarka jednostanowiskowa do akumulatora, zasilana z sieci 230V, 50Hz (standard wtyku
obowiązujący w Polsce), zapewniająca prawidłowe ładowanie akumulatorów zgodnie z technologią ich
wykonania. Ładowarka powinna zapewniać ładowanie akumulatora z podłączonym radiotelefonem oraz
bez urządzenia radiowego, ponadto powinna sygnalizować stan pracy (przynajmniej stan ładowania i
zakończenia ładowania) – 1 szt.
6. Deklaracja zgodności CE.
7. Instrukcja obsługi w języku polskim.
5. Zestaw do programowania oferowanych radiotelefonów DMR:
Zestaw powinien zawierać po najmniej:
1. Oprogramowanie (CPS) umożliwiające pełną konfigurację zaoferowanych radiotelefonów DMR i będące
w najnowszej stabilnej wersji obsługującej radiotelefony.
2. Oprogramowanie umożliwiające wgrywanie aktualnych wersji oprogramowania wewnętrznego
(firmware) zaoferowanych radiotelefonów DMR.
3. Kable programujące wraz ze wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do programowania i aktualizacji
oprogramowania wewnętrznego zaoferowanych radiotelefonów DMR (4 szt.).
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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 radiotelefonów nasobnych
pracujących w systemie DMR- nr postępowania WZP-2691/16/127/Ł , 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 : „Dostawę radiotelefonów nasobnych pracujących w systemie DMR- nr
postępowania WZP-2691/16/127/Ł
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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