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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu 

ul. 11 Listopada 37/59 

26-600 Radom 

Sekcja Zamówień Publicznych 

fax 48 345-20-02 

e-mail: pawel.kesiak@ra.policja.gov.pl 

adres strony www: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl 

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony. 

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej progu określonego w przepisach wydanych na podstawie. art. 11 ust. 8 

Ustawy Pzp. 

Postępowanie prowadzone w oparciu o: 

 Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017r. poz. 1579) zwaną dalej 

ustawą Pzp. 

oraz akty wykonawcze wydane w oparciu o nią, w tym: 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) 

zwane dalej Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów. 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej  wraz z dostawą kart SIM – 2000 szt.,  

telefonów komórkowych Typ 1 - 10 szt.,  telefonów komórkowych Typ 2 - 120 szt., telefonów komórkowych 

typ 3 – 150 szt.  Usługa będzie świadczona przez okres 24 miesięcy. 

Realizacja przedmiotu zamówienia dedykowana jest do operatorów telefonii komórkowej świadczących usługi 

na polskim rynku telekomunikacyjnym, którzy zasięgiem sieci obejmują minimum 91% terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wykonawca zapewni dostęp do sieci ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie znajdują się jednostki 

Policji podległe Komendzie Wojewódzkiej  Policji z siedzibą w Radomiu. Zaoferowany sygnał musi być na 

poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych w każdych warunkach.  

  

Przedmiot zamówienia Ilość 

Ilość minut w miesiącu 320 400 

Ilość sms/mms w miesiącu 256 100/4500 

Przesyłanie danych GPRS  w miesiącu 20 000 

Połączenia  głosowe do wszystkich sieci telefonii komórkowych, sieci stacjonarnych oraz 

wiadomości SMS/MMS, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet  z limitem transferu 

danych minimum 8 GB (w ramach abonamentu) 

1980 kart SIM 

Połączenia  głosowe do wszystkich sieci telefonii komórkowych, sieci stacjonarnych oraz 

wiadomości SMS/MMS,  nielimitowany  bezprzewodowy dostęp do sieci Internet  (w 

ramach abonamentu) 

20 kart SIM 

Telefon komórkowy (bez SIMLOCKA) Typ 1 10 sztuk 

Telefon komórkowy (bez SIMLOCKA) Typ 2 120 sztuk  

Telefon komórkowy (bez SIMLOCKA) Typ 3 150 sztuk  

Informacja o sieci telefonii komórkowej wykorzystywanej przez Zamawiającego 

Poniższa tabela przedstawia średni miesięczny ruch z ostatnich 24 miesięcy generowany przez obecnie 

użytkowane 1 870 karty SIM Zamawiającego. 

Dane 
Średnia ilość minut/ 

          danych  w miesiącu 

Połączenia głosowe do wszystkich sieci telefonii komórkowych i do sieci 

stacjonarnych 
269 288 
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Wiadomości SMS/MMS 216 118/4 317 

Przesyłanie danych GPRS  15 100 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telefonii komórkowej dla jednostek Policji garnizonu 

mazowieckiego. Dla wszystkich kart SIM objętych postępowaniem Wykonawca udostępni usługi, które są 

ogólnodostępne w jego sieci w ofertach skierowanych do klientów „biznesowych”.  

Wykonawca spośród 2000 sztuk kart SIM dla wskazanych przez Zamawiającego 1980 sztuk kart SIM zapewni 

nielimitowane w skali miesiąca wliczone w koszt abonamentu połączenia  głosowe do wszystkich sieci telefonii 

komórkowych, sieci stacjonarnych oraz wiadomości SMS/MMS z czego dla 1980 sztuk kart SIM Zamawiający 

wymaga bezprzewodowego dostępu do sieci Internet  z limitem transferu danych minimum 8 GB (w ramach 

abonamentu) z możliwością zaoferowania ze strony Wykonawcy zwiększenia limitu transferu danych. Dla 

pozostałych kart SIM – tj.  20 sztuk kart SIM nielimitowany bezprzewodowy Transfer danych do Sieci Internet 

(w ramach abonamentu)  również Pakiet nielimitowanych połączeń głosowych do wszystkich sieci telefonii 

komórkowych, sieci stacjonarnych oraz wiadomości SMS/MMS. Zamawiający wymaga minimalnej prędkości 

przesyłania (wysłanie / odebranie - łącznie ) co najmniej 8 Mb/s.  

Po wyczerpaniu limitu Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych 

(obniżenie prędkości transmisji) do poziomu umożliwiającego przeglądanie poczty elektronicznej oraz stron 

WWW bez dodatkowych opłat za transfer danych. 

 

Świadczona usługa telekomunikacyjna ma zapewnić między innymi: 

- transmisję głosu 

- przesyłanie SMS 

- przesyłanie MMS 

- dostęp do Internetu (przeglądanie stron www, poczta elektroniczna itp.) 

- prezentację numeru (dzwoniącego i własnego) 

- roaming 

- połączenia międzynarodowe 

- transmisję GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, LTE  

- prezentacja numeru (dzwoniącego i własnego) 

- połączenia oczekujące 

- zawieszanie połączeń 

- poczta głosowa. 

 

W ramach usługi Wykonawca dostarczy niezbędne do jej realizacji karty SIM w ilości 2000  

w terminie 30.06.2018r., a także zapewni bezpłatny serwis. Aktywacja dostarczonych kart SIM nastąpi w dniu 

rozpoczęcia świadczenia usługi tj. 23.07.2018r. z zachowaniem ciągłości połączeń głosowych w stosunku do 

świadczonej usługi przez dotychczasowego operatora. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości 

zachowania dotychczasowych numerów w przypadku przenoszenia ich do sieci nowego operatora jak również 

bezpłatnej blokady usług o podwyższonej opłacie typu SMS Premium, MMS Premium, serwisy rozrywkowe. 

Połączenia międzynarodowe oraz wykonane w roamingu będą rozliczane na warunkach ogólnych dla klientów 

biznesowych - zgodnie z ogólnopolskim cennikiem Wykonawcy aktualnym na dzień złożenia oferty dla 

klientów biznesowych, który dostarczy przed podpisaniem umowy. Zamawiający wymaga naliczania 

(taryfikowania) czasu połączeń  głosowych co jedną sekundę (bez opłaty inicjacyjnej). 

Wykonawca uruchomi na  wskazanych przez Zamawiającego 20 kartach SIM nielimitowany bezprzewodowy 

dostęp do sieci Internet  (w ramach abonamentu). 

Wykonawca zapewni bezpłatną usługę kontroli kosztów indywidualnie dla każdego numeru abonenckiego  

poprzez  krajową wiadomość SMS lub nr informacyjny. 

Ceny pozostałych dostępnych usług podstawowych świadczonych w ramach usług telekomunikacyjnych 

telefonii komórkowej nie mogą być wyższe niż określone w aktualnym  

na dzień składania ofert cenniku dla „taryf biznesowych” Wykonawcy.  

 

Wymagania dotyczące kart SIM: 

 Zamawiający wymaga aby dostarczone 2000 kart SIM posiadały możliwość wprowadzenia  

do pamięci minimum 250 wpisów i były zabezpieczone przed uruchomieniem minimum 

czterocyfrowym kodem PIN (z możliwością jego wyłączenia). Oferowany typ kart SIM musi mieć 

możliwość adaptacji do zamawianych urządzeń (micro sim, nano sim).  
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 Karty SIM mają być dostarczone do magazynu Wydziału Łączności i Informatyki przy  

ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie.  

Na opakowaniu każdej z nich ma być widoczny nr MSISDN.  

   Zamawiający wymaga dostarczenia 200 szt. dodatkowych nieaktywnych kart SIM. Karty te będą 

aktywowane (np. w przypadku uszkodzenia, kradzieży) po telefonicznym zgłoszeniu przez 

Zamawiającego. Aktywacja nowej karty musi nastąpić maksymalnie po 2 godzinach od momentu 

zgłoszenia. W przypadku zlecenia aktywacji karty SIM w dniu ustawowo wolnym od pracy, 

Wykonawca zobowiązany jest do jej aktywowania do godz. 9.30 najbliższego dnia roboczego.  

 W przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta powinna zostać samoczynnie 

zablokowana. Odblokowanie jej winno nastąpić po wprowadzeniu podanego (przy dostarczeniu 

kart) Zamawiającemu przez Wykonawcę kodu PUK.  

 Wykonawca zapewni w oferowanej cenie możliwość zablokowania oraz aktywacji kart SIM  

w przypadku utraty lub uszkodzenia. 

Wymagania dotyczące usług: 

Ogólne wymagania: 

 Zachowanie wszystkich dotychczasowych numerów abonenckich Zamawiającego. Zamawiający upoważni 

Wykonawcę do realizacji procedury związanej z przeniesieniem numerów;  

 Przeniesienie nr abonenckich do sieci Wykonawcy nastąpi z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi tj. 

23.07.2018r. z zachowaniem ciągłości połączeń głosowych w stosunku do świadczonej usługi przez 

dotychczasowego operatora. Zamawiający  dopuszcza przerwę  

w świadczeniu usług na czas przenoszenia numeracji do nowego operatora w godzinach 0.00-03.00. 

 Dostawa urządzeń (telefonów komórkowych) oraz kart SIM musi nastąpić nie później niż do dnia 

30.06.2018r. 

 Wykonawca ponosi koszty związane z dostawą kart SIM oraz urządzeń. 

 Wykonawca odpowiada za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. 

 Wykonawca wydzieli grupę korporacyjną dla numerów abonenckich Zamawiającego.  

 Wykonawca będzie zobowiązany do wystawiania osobnych faktur VAT dla każdego konta klienta ze 

szczegółowym billingiem przeprowadzonych połączeń (billing powinien zawierać: dzień i czas trwania 

połączenia, godzinę i minutę wykonania połączenia, adresata połączenia, SMSy, MMSy, ilość 

przesłanych/odebranych danych, cenę połączeń dla każdego numeru MSISDN). 

Elektroniczne dane taryfikacyjne muszą być bezpłatnie udostępnione i przekazane Zamawiającemu  za pomocą 

aplikacji internetowej w postaci pliku Excel. 

Obsługa Zamawiającego: 

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia stałego opiekuna kluczowego, dyspozycyjnego przez czas  

trwania umowy, do bieżących kontaktów z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni całodobową obsługę (w godzinach urzędowania opiekuna kluczowego  

w pełnym zakresie, a po godzinach w zakresie blokady kart SIM, uruchamiania podstawowych usług np. 

roaming). 

 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w ramach wykonywania przedmiotu umowy czynności 

opiekuna Zamawiającego, były wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 Kodeksu Pracy (tj. Dz.U.z 2018 poz. 108), który brzmi: „Przez 

nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na 

rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a 

pracodawca– do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 

Wykonawca oświadczy w formularzu oferty, iż zatrudnia lub zatrudni osobę/y, o których mowa. 

Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego oświadczenia spowoduje odrzucenie oferty 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jako 

niezgodnej z treścią SIWZ. 

 

Wykonawca w ramach zaoferowanego abonamentu udostępni narzędzie do zarządzania interaktywnego 

wszystkimi numerami znajdującymi się na kontach Zamawiającego w zakresie konfiguracji usług i billingów 

elektronicznych na zasadach oferowanych klientom „biznesowym”.  

Powinno ono obejmować następujące funkcje: 

 zarządzanie usługami na kartach SIM (włączanie i wyłączanie): 

- roaming, 

- rozmowy międzynarodowe, 

- prezentacja numeru (dzwoniącego i własnego) 
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- deaktywacja na wypadek kradzieży kart SIM, 

 bieżące użycie usług na poszczególnych nr  MSISDN, 

 informacji szczegółowych o numerach MSISDN: PIN, PUK, nr seryjny karty SIM, informacji 

o zobowiązaniach finansowych (faktury, billingi). 

Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewni szkolenie z obsługi dostarczonej aplikacji dla 

administratorów Zamawiającego na warunkach zaproponowanych przez Wykonawcę. 

Usługi takie jak roaming i połączenia międzynarodowe mają być naliczane zgodnie 

z ogólnopolskim cennikiem Wykonawcy aktualnym na dzień złożenia oferty dla klientów biznesowych. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał koszty połączeń międzynarodowych  

z podziałem na kraje, zgodnie z wykazem dostępnym w publicznej ofercie. Cennik połączeń 

międzynarodowych, roaming i na inne usługi oferowane ogólnie dla klientów biznesowych w sieci Wykonawcy 

zostanie dołączony do umowy. 

Wymagania Zamawiającego w zakresie sprzętu i akcesoriów 

Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pozbawiane blokady SIMLOCK, nieużywane, 

wyprodukowane na polski rynek. Kolory zaoferowanych telefonów komórkowych dla typu  1, 2, 3 powinny być 

czarne, bądź zbliżone. 

Dostawa dla Zamawiającego fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych:  

 Telefonów komórkowych Typ 1 (bez simlocka) - 10 sztuk, 

 Telefonów komórkowych Typ 2 (bez simlocka) - 120 sztuk, 

 Telefonów komórkowych Typ 3 (bez simlocka) - 150 sztuk, 

 

Telefony Grupa I      10 szt. 

System operacyjny Android 8.0 Oreo lub nowszy 

Data premiery nie później niż 2018 

Przekątna ekranu min. 5.8 cali 

Rozdzielczość ekranu min. 2960 x 1440 pikseli 

Rodzaj matrycy Super AMOLED 

Zagęszczenie pikseli min. 570 ppi 

Procesor 
ośmiordzeniowy, 4 x 2,9 GHz, 4 x Cortex-A55 1,9 GHz osiągającymi w testach 

Geekbeanch 4.2.0 min. 8894 punktów 

Układ graficzny min. ARM Mali-G72 MP18 

Pamięć operacyjna min. 4 GB RAM 

Pamięć wewnętrzna min. 64 GB 

Obsługa kart microSD tak, do 400 GB 

Aparat główny min. 12 Mpix  jasność przesłony f/1,5 - f/2,4 z możliwością regulacji 

Dioda doświetlająca podwójna, dwutonowa 

Autofokus detekcja fazy 

Aparat przedni min. 8 Mpix z jasnością przesłony 

LTE tak 

WiFi 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe 

Bluetooth 5.0, A2DP, aptX, LE 

GPS GPS/A-GPS/GLONASS/BDS 

NFC tak 

USB 3.1 typu C 

Dual SIM nie 

Czytnik linii 

papilarnych 
tak 

Skaner tęczówki oka tak 

Pojemność 

akumulatora 
min. 3000 mAh 

Szybkie ładowanie tak 
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Stopień ochrony IP68 

 

Telefony Grupa II  120 szt. 

 

System operacyjny Android 7.0 Nougat lub nowszy 

Data premiery nie później niż 2017 

Przekątna ekranu min. 5.2 cali 

Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 

Rodzaj matrycy IPS LCD 

Zagęszczenie pikseli min. 424 ppi 

Procesor 
ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A53 2,1 GHz i 4 x Cortex-A53 1,7 GHz lub 

równoważny 

Układ graficzny min. ARM Mali-T830 MP2 

Pamięć operacyjna min. 3 GB RAM 

Pamięć wewnętrzna min. 16 GB 

Obsługa kart microSD tak, do max 128 GB 

Aparat główny min. 12 Mpix f/2.0 

Aparat przedni min. 8 Mpix 

LTE tak 

WiFi 802.11 a, b, g, n, 

Bluetooth 4.1 

GPS GPS, A-GPS, GLONASS 

NFC tak 

USB microUSB 

Dual SIM tak 

Wymiary max. 147,2 x 7,9 x 7,6 mm 

Waga max. 147 g 

Pojemność 

Akumulatora 
min.  3000 mAh 

 

Telefony Grupa III      150 szt. 

Data premiery nie później niż  2018 

System operacyjny  
Android 8.0 lub nowszy 

 

Przekątna ekranu min. 5.45 cala 

Rozdzielczość ekranu min. : 1440 x 720  w proporcjach 18:9 

Zagęszczenie pikseli min. 295 ppi 

Procesor 
Mediatek MT6739, quad-core, 4 × Cortex A53 1.5 GHz 

 lub równoważny 

Pamięć operacyjna min. 2 GB RAM 

Pamięć wewnętrzna min. 16 GB 
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Obsługa dwóch kart sim Tak 

Obsługa kart MicroSD microSD, microSDHC, microSDXC 

Aparat główny  min. 8 Mpix 

Aparat przedni min. 5 Mpix 

LTE LTE 

WiFi tak 

Bluetooth tak 

GPS GPS, A-GPS 

USB microUSB 

Czujniki Akcelerometr, Czujnik zbliżeniowy, Czujnik natężenia światła 

Wymiary max: 146.5 × 70.9 × 8.3 mm 

Waga max:  142 g 

Pojemność akumulatora min. 3020 mAh 

Wymienna bateria nie 

 

Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne 

procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp.  nie 

mają na celu naruszenie  art.  29, art. 30, art. 7 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1579 ze zm),  a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, 

technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. 

Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy handlowe produktów należy 

rozumieć jako  określenie wymaganych norm i standardów jakościowych dla danego produktu. Ilekroć w opisie 

przedmiotu zamówienia jest mowa o odniesieniu do norm, o materiałach, wyrobach lub sprzęcie z podaniem 

znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim 

towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do 

opisania minimalnych parametrów technicznych, standardów jakościowych, które powinny spełniać te produkty. 

Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z art. 30 ust. 5  ustawy Pzp, ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot 

zamówienia jest równoważny, w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, spoczywa 

na Wykonawcy składającym ofertę. Za sprzęt/produkty równoważne przyjmuje się sprzęt/produkty spełniające 

wszystkie minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.  

 

Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
64200000-8 Usługi telekomunikacyjne, 

64212000-5 Usługi telefonii komórkowej 

32250000-0 Telefony komórkowe 

31712112-3 Karty SIM. 

 

 

1.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

1.2.  Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych – NIE 

1.3. Zamawiający przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej – NIE 
 

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Od dnia zawarcia umowy do dnia 23.07.2020 r., z tym, że usługi telekomunikacyjne będą 

świadczone od  dnia 23.07.2018 r. do dnia 23.07.2020 r. 
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Warunki udziału w postępowaniu: 

1.) dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wpis do 

rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 

2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z  2016r. poz. 1486 ze zm.). 

2.) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku 

dotyczącego tej kategorii. 
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3.) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku dotyczącego 

tej kategorii. 

 

2. Podstawy wykluczenia z postępowania 

Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz na 

podstawie następujących przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 

1) art. 24 ust. 5 pkt. 1) -  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 

dnia 15 maja 2015 r. –Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 

oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2) art. 24 ust. 5 pkt. 2) - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w 

stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) art. 24 ust. 5 pkt. 3) - jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 

– 4 z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe 

zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) art. 24 ust. 5 pkt. 4) - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) art. 24 ust. 5 pkt. 5) - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6) art. 24 ust. 5 pkt. 7) - wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 

złotych; 

7) art. 24 ust. 5 pkt. 8) - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, technicznych lub zawodowych, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
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6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 

8 ustawy Pzp. 

7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, 

zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

 

5.1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22a USTAWY PZP ORAZ 

ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA   PODWYKONAWCOM 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  

o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach wskazanych  

w punkcie 6.1. SIWZ. 

8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest zobowiązany wskazać w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podać firmy 

podwykonawców o ile jest to wiadome na etapie składania ofert. W przypadku braku takiej informacji 

w ofercie, Zamawiający przyjmie, że wykonawca zamierza wykonać zamówienie bez udziału 

podwykonawców. 

9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wskazanym w punkcie 6.1. SIWZ. 

5.2. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA). 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 

podlegać wykluczeniu, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują 

zgodnie z pkt. 5 SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,  

o których mowa w punkcie 6.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
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zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy  

z Wykonawców. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 

wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 6. SIWZ, przy 

czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 6. SIWZ składa odpowiednio wykonawca, 

który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach określonych w pkt. 5. SIWZ. 

 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  

 

1. W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda, aby wykonawca na dzień na etapie składania 

ofert  złożył: 

 

a) Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca, ( podmiot udostępniający zasoby 

oraz podwykonawca – o ile dotyczy), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi  Załącznik nr 2 do SIWZ - należy złożyć w formie oryginału).   

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

2. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego na dzień składania ofert : 

b) Formularz ofertowy - (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ) - należy złożyć w formie oryginału, 

c) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez 

notariusza. 

d) dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium, 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie 

zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona a jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu przez wykonawcę na wezwanie 

zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy 

Pzp. 

e) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

 

Zamawiający uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp wskazuje, iż dla potwierdzenia spełnienia 

określonego warunku udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się  w ogólnie dostępnych 

bazach danych. Realizując dyspozycję art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i wzywając wykonawcę, który złożył ofertę 

najwyżej ocenioną, do przedstawienia dokumentów zamawiający nie będzie żądać od takiego wykonawcy 

dokumentów, w takim zakresie, w jakim je posiada lub może samodzielnie pozyskać. Możliwość pozyskania 

bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz 

informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r, poz. 584 ze zm.). 

 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast 

dokumentu wskazanego powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 
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Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 

2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu 

złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

 

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w § 2, § 5, 

§7 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.  

Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej formułą  

„za zgodność z oryginałem”. 

 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu przez Wykonawcę na wezwanie 

Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Nie dotyczy. 

 

 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu przez Wykonawcę na wezwanie 

Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

f) Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10 ustawy 

z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z  2016r. poz. 1486 ze zm.). 

 

Ponadto: 

g) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do  zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Propozycję treści 

oświadczenia stanowi  Załącznik nr 1 do SIWZ). 

Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału. 

 

Uwaga!  

Dokumenty winny być podpisane w sposób czytelny tj. pełnym imieniem i nazwiskiem lub parafą ale na 

pieczęci z imieniem i nazwiskiem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

Dokumenty potwierdzane za zgodność z oryginałem powinny posiadać formułę „za zgodność  

z oryginałem” oraz podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia zgodności. 

Zamawiający zaleca aby Wykonawca śledził stronę internetową Zamawiającego, gdzie będą publikowane 

ewentualne zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ. 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

 

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000 zł. (dwa tysiące złotych) 
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Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium 

wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się moment uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium. 

 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

- pieniądzu 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach  spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych,  

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy: 

49 1010 1010 0022 1913 9120 0000 

 

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą.  

W przypadku wpłat na konto za dotrzymanie terminu uważa się moment uznania rachunku 

Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, oferta wykonawcy 

zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.  

 

 

Uwaga! 

W treści wadium składanego w formie innej niż w pieniądzu muszą być wyszczególnione okoliczności, 

w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone w art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać 

jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na 

pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty 

składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale łącznie z ofertą, może 

być w oddzielnej kopercie. 

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 
 

8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI. 

1) W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą pisemnie, faksem – (48) 345-20-02 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 

pawel.kesiak@ra.policja.gov.pl. 

 

2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, 

 iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail  podany przez Wykonawcę zostało 

mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

4) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

 

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom 

Sekcja Zamówień Publicznych KWP zs. w Radomiu. 

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:  

Paweł Kęsiak - Sekcja Zamówień Publicznych KWP  

zs.  w Radomiu, e-mail: pawel.kesiak@ra.policja.gov.pl. 

Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30 - od poniedziałku do piątku. 
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10. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeśli wniosek  

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej. 

Zamawiający zaleca przekazywanie pytań drogą elektroniczną na adres: pawel.kesiak@ra.policja.gov.pl w 

formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

30  dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu  składania ofert. Zgodnie z 

zapisem art. 85 ust. 2 wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu  związania 

ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

12.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod  rygorem 

odrzucenia oferty. 

2) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3) Zaleca się ponumerowanie stron i ułożenie wg punktu 6 niniejszej  Specyfikacji. 

4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty 

skutkowało będzie odrzuceniem przez Zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodne z ustawą, gdyż 

złożenie każdej będzie złamaniem art. 82 ust. 1. 

5) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przez 

wykonawcę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana 

oferta z odpowiednim oznakowaniem „ZMIANA”. 

6) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust 4 cyt. ustawy. 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

Dokumenty zawierające takie informacje winny być umieszczone w odrębnej kopercie z oznaczeniem 

„Informacje zastrzeżone”. 

 

Oferta winna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej.  

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Zamawiającego oraz 

być oznaczona w następujący sposób:  

 

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu,  

ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom 

Sekcja Zamówień Publicznych 

KWP zs. w Radomiu pokój 801 (8- piętro). 

Numer sprawy 31/18 

dotyczy przetargu nieograniczonego pn:  

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM i telefonów komórkowych 

NIE OTWIERAĆ przed 28.05.2018r.godz. 11.00 

Powyższe oznaczenie koperty jest bezwzględnie obowiązujące. 

 

W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć  

z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku 

składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 
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13. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

Miejsce i termin składania ofert. 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Radomiu: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59 w pok. 

801 (Sekcja Zamówień Publicznych przy KWP zs. w Radomiu) w terminie do dnia 28.05.2018r. do godz. 10:30 

lub przesłać listownie na adres Zamawiającego. 

 

UWAGA! Liczy się godzina dostarczenia oferty do pokoju 801! 

Oferty złożone bądź nadesłane po terminie zostaną przez Zamawiającego niezwłocznie zwrócone zgodnie 

z zapisem art. 84 ust. 2. 

W celu umożliwienia realizacji powyższego obowiązku Zamawiający zaleca umieszczenie na kopercie 

nazwy i adresu Wykonawcy. 

 

 Miejsce i tryb otwarcia ofert: 

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.05.2018 r. o godz. 11.00  

w budynku KWP –  VIII  piętro pok. 800A w obecności Wykonawców,  którzy zechcą przybyć.  

2. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

 cenę oferty. 

4. Ocena złożonych ofert nastąpi w części niejawnej posiedzenia Komisji. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących  treści 

złożonych ofert w trybie art. 87 ust. 1.ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający poprawi w ofercie:  

 oczywiste omyłki pisarskie  

 oczywiste omyłki rachunkowe 

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi  

z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, na zasadach określonych w art. 90 ustawy Pzp. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy. 

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które zostaną zaklasyfikowane jako nie podlegające 

odrzuceniu. 

 

14.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

a)cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym 

koszty udzielonej gwarancji, dostawy, ubezpieczenia na czas transportu, opakowania, rozładowania 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także wszelkie należne opłaty, cła, podatki w tym 

podatek VAT. 

b) Do obliczenia ceny oferty niezbędne jest wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 

do SIWZ. Cena oferty powinna wynikać ze zsumowania wszystkich pozycji (wierszy) z tabeli i zostać 

wpisana do wiersza: Łączna wartość brutto PLN. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i 

składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

c) Wszystkie wartości dotyczące ceny podane w Formularzu ofertowym muszą być podane w złotych 

polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

d) Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu 

ofertowym w jakim zakresie (podać nazwę lub rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego), oraz wartość tego 

towaru lub usługi bez kwoty podatku. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie zamieści takiej 

informacji Zamawiający uzna, iż wybór jego Oferty nie będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek 

rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
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prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

15.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom postawionym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami 

i ich wagami:  

Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto ( C) 60% 

2 Okres gwarancji na urządzenia (G) 20% 

3 Transfer danych  (T) 20% 

I.  Punkty w kryterium cena wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg 

poniższego wzoru: 

Co = (Cmin : Cx) x 100 x 60% 

gdzie: 

Co-  wskaźnik kryterium ceny w pkt  

Cmin -  najniższa cena oferty brutto spośród badanych ofert. 

Cx -  cena brutto badanej oferty 

II. Punkty w kryterium termin gwarancji na urządzenia zostaną przyznane w następujący sposób: 

-za zaoferowanie 24 m-cy gwarancji na urządzenia, Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

-za zaoferowanie 36 m-cy gwarancji na urządzenia, Wykonawca otrzyma 20 pkt. 

   W przypadku zaoferowania gwarancji poniżej 24 m-cy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.  

W przypadku    zadeklarowania terminu gwarancji powyżej 36 m-cy, Zamawiający przyzna  20 

pkt.  

III. Punkty  w kryterium Transfer danych będą przyznane w następujący sposób: 

Punktowany będzie limit transferu danych zaoferowany przez Wykonawcę dla 1980 kart SIM z 

limitowanym transferem (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia). 

- za zaoferowanie 8 GB  transferu danych Zamawiający przyzna 0 pkt. 

- za zaoferowanie 16  GB  transferu danych Zamawiający przyzna 10 pkt. 

- za zaoferowanie nielimitowanego  transferu danych Zamawiający przyzna 20 pkt. 

W przypadku zaoferowania transferu danych poniżej 8 GB, Zamawiający odrzuci ofertę. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, wyliczone wg poniższego wzoru: 

E= C+G+ T 

gdzie: 

E - wskaźnik oceny oferty w pkt 

C - wskaźnik kryterium- Cena w pkt 

T – wskaźnik kryterium Termin gwarancji na urządzenie  w pkt 

A– wskaźnik kryterium Transfer danych w pkt 

 

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia  

9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014, poz. 915) 
 

16. INFORMACJE  DOTYCZĄCE FORMALNOŚCI  PO WYBORZE OFERTY 

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego  

(np. konsorcjum) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed zawarciem umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę  tych Wykonawców. Zamawiający 
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zaleca, aby umowa ta zwierała zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, jaki będzie realizował każdy  

z Wykonawców występujących wspólnie. 

 

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY 

 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ  

Umowa zostanie zawarta z  Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  

po upływie terminu przewidzianego w art. 94 ustawy Pzp. 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian umowy na etapie jej 

realizacji: 

1. Wynagrodzenie należne wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany: 

1)  stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

      - jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2.  W przypadku określonym w ust.1 pkt. 1) dopuszcza się zamiany  spowodowane wzrostem 

albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie 

kosztów wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT 

zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie 

kosztów wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego 

przez Wykonawcę; 

3.  W przypadku określonym  w ust. 1 pkt 2) i 3) Zamawiający dopuszcza możliwość 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę, która wynika bezpośrednio z okoliczności 

będących następstwem tych zmian. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia dowodów, które w sposób jednoznaczny i wyczerpujący 

potwierdzą zasadność wprowadzenia zmiany wynagrodzenia. Jeśli zmiany będą powodować 

zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

również możliwość umniejszenia wynagrodzenia o różnicę, która nastąpiła w wyniku zmiany 

przepisów w tym zakresie; 
 

18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawcy Zgodnie z  ustawą Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI: 

wykonawcy a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ww. ustawy.  

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany 

na podstawie ustawy. 

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 

odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego, 

5) opisu przedmiotu zamówienia, 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Termin wniesienia odwołania: 
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Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w 

terminie 10 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 

terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej. 

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 

 

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17A 

02-676 Warszawa  

 

19. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 

20. ROZLICZENIA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ ZAMÓWIENIA ODBYWAĆ 

SIĘ BĘDĄ W ZŁOTYCH POLSKICH.  

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ROZLICZEŃ W WALUTACH OBCYCH. 

 

Załączniki: 
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

3. Formularz Ofertowy 

4. Wzór umowy 
 

 

Komenda Wojewódzka Policji 
z siedzibą w Radomiu 

Sekcja Zamówień Publicznych 

ul. 11 Listopada 37/59 
26-600 Radom 

dokument wytworzył : Paweł Kęsiak  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

nr postępowania 31/18 

Wykonawca: 

…………………………………………………

……………………………………………….… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  31/18 oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt  

12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  

w zakresie określonym w SIWZ. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                    ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………..…………………… 

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 
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(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

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

....................................................................................................................................................................(podać pełną nazwę/firmę, adres,  

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Jednocześnie oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 5 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w pkt. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów:  ………………………………………………………….………........ 

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

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

….…………………………………….., w następującym zakresie: ……………………………………. 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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    Załącznik nr 3 

……………..………………. 

  ( pieczęć Wykonawcy )     
FORMULARZ  OFERTOWY 

nr postępowania  31/18 

Wykonawca: Zarejestrowana Nazwa: 

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

Zarejestrowany Adres: 

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

 

Tel. (…..) …………………………..…………. , Faks. (…..) …………….……………………………. 

 

Adres e-mail: ............................................................................................................................………… 

 

I Cena oferty*: 

Cena świadczenia usług 
Miesięczny abonament za świadczenie usług 

telekomunikacyjnych obejmujący usługi głosowe, 

SMS, MMS, bezprzewodowy transfer 

danych dostępu do Sieci Internet wraz ze szkoleniem 
z obsługi dostarczonej aplikacji dla administratorów 

Zamawiającego: 

Liczba miesięcy 

obowiązywania umowy 

Łączna cena świadczenia usługi 

kol. 1 kol. 2 kol 3. (kol 1. * kol. 2) 

……………………………………… 24 
……………………………………. 

 

Łączna cena za telefony komórkowe: 

Rodzaj telefonu Ilość telefonów 
Wartość brutto** za 

jedną sztukę 

Wartość brutto** 

1 2 3 4 

Telefon komórkowy grupa 1 10  
 

Telefon komórkowy grupa 2 120  
 

Telefon komórkowy grupa 3 150  
 

RAZEM: 
 

*(cena z podatkiem VAT bez uwzględnienia pozycji VAT na towary wykazane w Tabeli nr 1.1 niniejszej oferty – 

jeśli dotyczy) 

** W przypadku towarów w stosunku do których zaistnieją okoliczności wskazane w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w kol. 3 i kol. 4 wartość tych towarów bez kwoty podatku VAT 

 

Łączna cena za realizację zamówienia (usługi telekomunikacyjne + łączna cena za telefony 

komórkowe)  ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

W przypadku gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać w Tabeli nr 1.1 nazwę (rodzaj) towaru oraz wartość tego towaru bez kwoty 

podatku VAT. 
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Tabela nr 1.1 

Lp. 

 

Nazwa towaru, 

którego 

dostawa będzie 

prowadzić 

do powstania 

obowiązku 

podatkowego 

u Zamawiającego 

 

Ilość 

sztuk 

 

Wartość 

jednostkowa 

towaru 

(sztuka) bez 

kwoty 

podatku VAT 

[PLN] 

 

Wartość bez 

podatku VAT 

[PLN] 

 

Stawka 

podatku 

VAT 

[%] 

 

Kwota VAT 

[PLN] 

 

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 
Kol. 4 

 
Kol. 5 

(Kol. 3 x Kol. 4) 

 

Kol. 6 

 
Kol. 7 

(Kol. 5 x Kol. 
 1       

2       

3       

…       

II Gwarancja: 

Oświadczam, że udzielam na oferowane telefony …………. miesięcy gwarancji (minimum 24 miesiące) 

W przypadku zaoferowania gwarancji poniżej 24 m-cy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.  W przypadku    

zadeklarowania terminu gwarancji powyżej 36 m-cy, Zamawiający przyzna  20 pkt. W przypadku niewpisania 

okresu gwarancji, oświadczam, że oferuję 24 miesiące gwarancji. 

 

III Transfer danych: 

Oświadczam, że dla 1980 kart SIM z minimalnym limitem transferu danych minimum 8 GB (w ramach 

abonamentu) oferuję limit transferu danych w wysokości:  

 8 Gb 

 16 Gb 

 transfer bez limitu  

(wybrać właściwe) 

W przypadku zaoferowania transferu danych poniżej 8 GB, Zamawiający odrzuci ofertę. W przypadku 

niewpisania limitu transferu danych, oświadczam, że oferuję transfer w wysokości 8 Gb. 

Oferowane telefony: 

Telefon Grupa I: …………………………………………………..  

Należy podać producenta telefonu oraz oznaczenie modelu pozwalające na jednoznaczną identyfikację 

oferowanego urządzenia. 

Parametr 
Minimalne parametry określone przez 

Zamawiającego 
Parametry oferowanego telefonu 

System 

operacyjny 
Android 8.0 Oreo lub nowszy ………………………… 

Data premiery nie później niż 2018 ………………………… 

Przekątna 

ekranu 
min. 5.8 cali ………………………… 

Rozdzielczość 

ekranu 
min. 2960 x 1440 pikseli ………………………… 

Rodzaj matrycy Super AMOLED spełnia/nie spełnia 

Zagęszczenie 

pikseli 
min. 570 ppi ………………………… 

Procesor 

ośmiordzeniowy, 4 x 2,9 GHz, 4 x Cortex-A55 1,9 

GHz osiągającymi w testach Geekbeanch 4.2.0 min. 

8894 punktów 

………………………… 

Układ graficzny min. ARM Mali-G72 MP18 ………………………… 

Pamięć 

operacyjna 
min. 4 GB RAM ………………………… 
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Pamięć 

wewnętrzna 
min. 64 GB ………………………… 

Obsługa kart 

microSD 
tak, do 400 GB ………………………… 

Aparat główny 
min. 12 Mpix  jasność przesłony f/1,5 - f/2,4 z 

możliwością regulacji 
………………………… 

Dioda 

doświetlająca 
podwójna, dwutonowa ………………………… 

Autofokus detekcja fazy spełnia/nie spełnia 

Aparat przedni min. 8 Mpix z jasnością przesłony ………………………… 

LTE tak spełnia/nie spełnia 

WiFi 802.11 a, b, g, n, ac, dwuzakresowe spełnia/nie spełnia 

Bluetooth 5.0, A2DP, aptX, LE spełnia/nie spełnia 

GPS GPS/A-GPS/GLONASS/BDS ………………………… 

NFC tak spełnia/nie spełnia 

USB 3.1 typu C spełnia/nie spełnia 

Dual SIM nie spełnia/nie spełnia 

Czytnik linii 

papilarnych 
tak spełnia/nie spełnia 

Skaner tęczówki 

oka 
tak spełnia/nie spełnia 

Pojemność 

akumulatora 
min. 3000 mAh ………………………… 

Szybkie 

ładowanie 
tak spełnia/nie spełnia 

Stopień ochrony IP68 ………………………… 

 

Telefon Grupa II: …………………………………………………..  

Należy podać producenta telefonu oraz oznaczenie modelu pozwalające na jednoznaczną identyfikację 

oferowanego urządzenia. 

 

Parametr 
Minimalne parametry określone przez 

Zamawiającego 
Parametry oferowanego telefonu 

System operacyjny Android 7.0 Nougat lub nowszy ………………………… 

Data premiery nie później niż 2017 ………………………… 

Przekątna ekranu min. 5.2 cali ………………………… 

Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 ………………………… 

Rodzaj matrycy IPS LCD spełnia/nie spełnia 

Zagęszczenie pikseli min. 424 ppi ………………………… 

Procesor 
ośmiordzeniowy, 4 x Cortex-A53 2,1 GHz i 4 

x Cortex-A53 1,7 GHz lub równoważny 

………………………… 

Układ graficzny min. ARM Mali-T830 MP2 ………………………… 

Pamięć operacyjna min. 3 GB RAM ………………………… 

Pamięć wewnętrzna min. 16 GB ………………………… 

Obsługa kart microSD tak, do max 128 GB ………………………… 
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Aparat główny min. 12 Mpix f/2.0 
………………………… 

Aparat przedni min. 8 Mpix 
………………………… 

LTE tak spełnia/nie spełnia 

WiFi 802.11 a, b, g, n, spełnia/nie spełnia 

Bluetooth 4.1 spełnia/nie spełnia 

GPS GPS, A-GPS, GLONASS ………………………… 

NFC tak spełnia/nie spełnia 

USB microUSB spełnia/nie spełnia 

Dual SIM tak spełnia/nie spełnia 

Wymiary max. 147,2 x 7,9 x 7,6 mm ………………………… 

Waga max. 147 g ………………………… 

Pojemność 

Akumulatora 
min.  3000 mAh 

………………………… 

Telefon Grupa III: …………………………………………………..  

Należy podać producenta telefonu oraz oznaczenie modelu pozwalające na jednoznaczną identyfikację 

oferowanego urządzenia. 

 

Parametr 
Minimalne parametry określone przez 

Zamawiającego 
Parametry oferowanego telefonu 

Data premiery nie później niż  2018 ………………………… 

System operacyjny 
Android 8.0 lub nowszy 

 

………………………… 

Przekątna ekranu min. 5.45 cala ………………………… 

Rozdzielczość ekranu min. : 1440 x 720  w proporcjach 18:9 ………………………… 

Zagęszczenie pikseli min. 295 ppi ………………………… 

Procesor 

Mediatek MT6739, quad-core, 4 × Cortex 

A53 1.5 GHz 

 lub równoważny 

………………………… 

Pamięć operacyjna min. 2 GB RAM ………………………… 

Pamięć wewnętrzna min. 16 GB ………………………… 

Obsługa dwóch kart 

sim 
Tak 

spełnia/nie spełnia 

Obsługa kart 

MicroSD 
microSD, microSDHC, microSDXC 

spełnia/nie spełnia 

Aparat główny min. 8 Mpix ………………………… 

Aparat przedni min. 5 Mpix ………………………… 

LTE LTE spełnia/nie spełnia 

WiFi tak spełnia/nie spełnia 

Bluetooth tak spełnia/nie spełnia 

GPS GPS, A-GPS ………………………… 

USB microUSB spełnia/nie spełnia 

Czujniki 
Akcelerometr, Czujnik zbliżeniowy, 

Czujnik natężenia światła 

………………………… 
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Wymiary max: 146.5 × 70.9 × 8.3 mm ………………………… 

Waga max:  142 g ………………………… 

Pojemność 

akumulatora 
min. 3020 mAh 

………………………… 

Wymienna bateria nie spełnia/nie spełnia 

 

 

Oświadczam, że zatrudniam/zatrudnię osobę/y, które będą wykonywać czynności opiekuna 

Zamawiającego na podstawie umowy o pracę. 

 

 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:  

(o ile znani są na etapie składania ofert , wypełnić jeśli dotyczy) 

Część zamówienia  

powierzona podwykonawcy 

Firma podwykonawcy  

(o ile znana jest na etapie składania ofert) 

  

  

a) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i treścią projektu umowy i przyjmuje je bez 

zastrzeżeń. 

 

 

b) Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej  

Dz.U. z 2016r. poz. 1829  iż: 

średnim przedsiębiorcą 

 

Pouczenie  

1) średnie przedsiębiorstwo – średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:  

- zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  

- jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza  

43 milionów euro;  

2) małe przedsiębiorstwo – małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:  

- zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  

- jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza  

10 milionów euro; 

 

VII. Inne informacje: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

…………………………. , dn. ………………………..……………… 

          /miejscowość/                /dzień, miesiąc, rok                                                      

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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          Załącznik nr 4 do 

SIWZ 

UMOWA ……….. – projekt umowy 

 

zawarta dnia   ………………….   pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11 - Listopada 37/59 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………… 

przy kontrasygnacie ……………………………………………………………………… 

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM", 

a ………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………….……………………………………………. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ" 

 

W wyniku  przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  została zawarta umowa o 

następującej treści: 

§1  

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z 

dostawą 2000 szt. kart SIM, 10 szt. telefonów komórkowych Typ 1, 120 szt. telefonów 

komórkowych Typ 2 oraz 150 szt. telefonów komórkowych Typ 3. Szczegółowo przedmiot 

zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), który wraz z ofertą Wykonawcy 

stanowi integralną część umowy.  

2. Świadczona usługa telekomunikacyjna ma zapewnić m. in. łączność głosową, tekstową (SMS), 

multimedialną (MMS) oraz dostęp do Internetu. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez 

wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę kart SIM, telefonów komórkowych wraz z 

akcesoriami. 

3. Telefony komórkowe będące przedmiotem umowy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane 

wyprodukowane na polski rynek, wolne od wad fizycznych i prawnych. 

4. Szczegółowe wykazy (tzw. billingi) indywidualnych rozmów jak również informacje o 

wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania limitach Wykonawca sporządza nieodpłatnie w 

wersji elektronicznej i przekazuje je Zamawiającemu. 

5. Wykonawca dostarczy na własny koszt karty SIM oraz telefony komórkowe,  w dostawie 

jednorazowej w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 w terminie 
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do dnia: 30.06.2018r., po uprzednim powiadomieniu telefonicznym na nr tel.: 48 345 34 35 

z dwudniowym wyprzedzeniem o gotowości do dokonania dostawy. 

6. Wykonawca poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem utraty lub  uszkodzenia 

przedmiotu zamówienia o którym mowa w ust. 3  do chwili protokolarnego przekazania 

Zamawiającemu. Dostawa telefonów komórkowych zostanie potwierdzona protokołem odbioru 

dostawy - Załącznik nr 1 do umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy nie jest zgodny z OPZ lub z ofertą 

Wykonawcy, Zamawiający odmówi odbioru sporządzając protokół wskazujący przyczyny 

niedokonania odbioru.  W takim przypadku Strony uzgodnią  dodatkowy termin dokonania 

dostawy. 

8.  Z chwilą podpisania protokołów odbioru telefony komórkowe stają się własnością 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego jest zobowiązany blokować i aktywować wszelkiego 

rodzaju usługi dodatkowe.  Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia lub zablokowania 

połączenia dla wybranego zakresu numeracji. 

10. Wykonawca na wniosek Zamawiającego dokona bezpłatnie cesji numeru telefonu. W takim 

przypadku Wykonawca uruchomi nowy numer telefonu. 

11. Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany karty SIM. 

12. Usługi nie wymienione przez Zamawiającego oraz nieznane w chwili zawierania umowy 

rozliczane będą zgodnie z cennikiem usług dla klientów biznesowych. Na żądanie Zamawiającego 

wykonawca dostarczy aktualne cenniki lub wskaże adres strony internetowej na której są 

zamieszczone. 

 

§ 2 

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia, z tym, że usługi telekomunikacyjne będą świadczone od 

dnia 23.07.2018 r. przez okres 24 miesięcy, lub do wcześniejszego wyczerpania limitu kwoty 

określonej w   § 5 ust. 1 umowy. 

2. Dostarczanie urządzeń oraz kart SIM nastąpi w terminie do 30.06.2018r. Wykonawca uaktywni 

dostarczone karty SIM w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi tj. 23.07.2018 r.  

3. Wykonawca  zobowiązany jest do dokonania migracji/przeniesienia dotychczas używanych przez 

Zamawiającego numerów telefonów z sieci operatora dotychczas świadczącego usługę, 

z zachowaniem ciągłości połączeń głosowych na zasadach zgodnych z ustawą Prawo 

komunikacyjne.  

4. Zamawiający dopuszcza przerwę w świadczeniu usług na czas przenoszenia numeracji do 

nowego operatora w godzinach 0.00-03.00. 

    

 §3 
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Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i stosowne uprawnienia wymagane do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do rejestru 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej. 

                                                                                       

§ 4 
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego………………………………………. tel. ………………………. 

b) ze strony Wykonawcy …………………………… tel. ……………………………………… 

2. Zmiana osób o których mowa w ust.1, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy 

Pzp  

i może nastąpić na podstawie pisemnego zgłoszenia. 

 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty brutto 

wynikającej ze złożonej oferty tj. ……………..zł /słownie:…………………/ . 

2. Wynagrodzenie  przysługujące Wykonawcy za realizację umowy obejmuje: 

a) miesięczny abonament  (usługi głosowe, SMS, MMS, bezprzewodowy transfer danych 

dostępu do Sieci Internet wraz ze szkoleniem z obsługi dostarczonej aplikacji dla 

administratorów Zamawiającego) wynosi: ………….zł brutto. 

b) wynagrodzenie za dostawę sprzętu wraz z akcesoriami ……….…. zł brutto. 

3. Płatność za realizację świadczenia usług będzie dokonywana w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych 

 i będzie sumą miesięcznej opłaty abonamentowej. 

4. Wykonawca dostarczy oddzielną fakturę VAT za dostarczone Zamawiającemu telefony 

komórkowe wraz z akcesoriami. 

5. Faktury VAT przedłożone przez Wykonawcę muszą zawierać ceny jednostkowe brutto za każdy 

zrealizowany element składowy usługi. 

6. W przypadku, gdy do doliczenia i zapłacenia podatku od towarów i usług zobowiązany jest 

Zamawiający faktura musi zawierać dopisek ,,odwrotne obciążenie”. 

7. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

8. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z umowy. 

10. Poza ceną określoną w ust.1 Wykonawca nie będzie żądał od Zamawiającego zapłaty 

jakiejkolwiek należności w tym m.in. opłaty aktywacyjnej, opłat za inicjację połączeń. 

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie należne wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany: 

4)  stawki podatku od towarów i usług, 
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5) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

6) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

      - jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2.  W przypadku określonym w ust.1 pkt. 1) dopuszcza się zamiany  spowodowane wzrostem albo 

zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów 

wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez 

Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania 

zamówienia po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia 

wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; 

3.  W przypadku określonym  w ust. 1 pkt 2) i 3) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę, która wynika bezpośrednio z okoliczności będących 

następstwem tych zmian. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia dowodów, które w sposób jednoznaczny i wyczerpujący potwierdzą zasadność 

wprowadzenia zmiany wynagrodzenia. Jeśli zmiany będą powodować zmniejszenie kosztów 

wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza również możliwość 

umniejszenia wynagrodzenia o różnicę, która nastąpiła w wyniku zmiany przepisów w tym 

zakresie; 

4.    W przypadku o którym mowa w ust. 1 zmiana wymaga wniosku jednej ze stron umowy. 

5.   W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3), Strona wnioskująca o zmianę 

wynagrodzenia obowiązana jest wykazać drugiej stronie czy i jaki wpływ zmiany te będą miały 

na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

6.  Zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

  

§7 

1. Wykonawca na dostarczone telefony komórkowe udziela … m-cy gwarancji. Do dostarczonego 

towaru objętego gwarancją Wykonawca załączy wszelkie niezbędne dokumenty gwarancyjne. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru urządzeń przez 

Zamawiającego. 

3. Gwarancja udzielana przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji producenta. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone urządzenie jest wadliwe, 

wykonawca dokona jego wymiany  na urządzenie wolne od wad w terminie nie dłuższym niż 3 

dni robocze od zgłoszenia wady Wykonawcy. 
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5. Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio 

Wykonawcy drogą elektroniczną. 

6. W tracie obowiązywania umowy, Wykonawca zapewnia bezpłatny transport uszkodzonego  

i naprawionego sprzętu do i z siedziby Zamawiającego. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, 

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. Zamawiający ma możliwość korzystania  

z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 

8. Dla umożliwienia Zamawiającemu dokonywania zgłoszeń o awarii, Wykonawca przekaże 

dostępny całodobowo adres poczty elektronicznej.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń serwisowych telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, oraz dokonania 

niezwłocznego (nie później niż w czasie 15 min) potwierdzenia otrzymanego zgłoszenia na adres 

poczty elektronicznej ……….@.............................. 

10. O każdej zmianie adresu poczty elektronicznej lub numerów telefonicznych Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. 

11. Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzonego sprzętu (odebranie do naprawy): 3 dni robocze. 

Maksymalny czas naprawy urządzenia - 14 dni kalendarzowych. Po upływie tego terminu 

Wykonawca wymieni uszkodzony sprzęt na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż 

zaoferowane przez wykonawcę w ofercie. 

§ 8 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy, nie jest obciążony wadami 

prawnymi. 

2. W przypadku wystąpienia wad prawnych, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy  

z konsekwencjami określonymi w § 10 ust.3 oraz żądania naprawienia poniesionej w związku z 

tym rzeczywistej straty. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości  

o okolicznościach o których mowa w ust.1. 

  

§ 9 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w ramach wykonywania przedmiotu umowy 

czynności opiekuna Zamawiającego polegające m.in. na monitorowaniu prawidłowej realizacji 

dostaw i usług   były wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów art. 22 §1 Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. z 2018 poz. 108). 

2. Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia usługi zobowiązany będzie złożyć 

Zamawiającemu informację dotyczącą osób zatrudnionych na umowę o pracę skierowanych do 

mailto:anna.wais@orange.com
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realizacji przedmiotowego zamówienia, o których mowa w  ust. 1, zawierającą imiona i nazwiska 

osób. 

3. Dane zawarte w informacji, o której mowa w ust. 2 nie mogą naruszać ustawy z dnia 29.08.1997 

r.  

o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2  

raz na pół roku – przez cały okres realizacji umowy, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca 

rozpoczynającego następne półrocze, licząc od dnia podpisania umowy. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych, Wykonawca będzie 

zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 

6. W przypadku, gdy w sposób niezawiniony przez Wykonawcę ustanie stosunek pracy z osobą 

bądź osobami, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań 

zmierzających do zatrudnienia osoby bądź osób. Wykonawca zobowiązany jest do 

udokumentowania swoich działań oraz przedłożenia tych dokumentów Zamawiającemu. 

7. W przypadku powierzenia wykonania usług określonych w ust. 1 osobom niezatrudnionym na 

podstawie umowy  o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę, o której mowa  w § 10 ust. 4, 

oraz może wypowiedzieć umowę i naliczyć karę, o której mowa w § 10 ust. 4. 

8. Zamawiający dopuszcza każdą wiarygodną formę potwierdzenia zatrudnienia osób 

wykonujących czynności  z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia np. potwierdzenia 

zgłoszenia pracowników do ZUS, potwierdzenia zapłaty składek wobec pracowników 

zatrudnionych na umowę o pracę, umowy o pracę. 

§ 10 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji umowy 

 w wysokości 2 % kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku 

do terminu określonego w § 2 ust. 1. 

2. W przypadku, gdy zwłoka, o której mowa w ust. l przekroczy 14 dni kalendarzowych 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % kwoty brutto określonej w 

§5 ust. 1, za każdy następny kalendarzowy dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1, w terminie 

21 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę  w wysokości iloczynu aktualnie 

obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz brakującej liczby osób 

zatrudnionych,  
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o których mowa w § 9 ust. 1 umowy,  w sposób nieprzerwany do liczby wymaganej przez 

Zamawiającego za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym Wykonawca nie zatrudniał w sposób 

nieprzerwany wymaganej liczby osób, chyba że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy. 

5. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych w 

ciągu 21 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej straty. 

  

§11 

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, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Jeżeli zwłoka w dostarczeniu urządzeń przekroczy 30 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od 

umowy, w terminie miesiąca od zaistnienia tej okoliczności. 

3. Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie świadczenia usług w terminie 30 dni od daty wskazanej w § 2 

ust. 1  lub jeżeli nastąpi przerwa w świadczeniu usług będących przedmiotem umowy 

przekraczająca 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty 

zaistnienia tych okoliczności. 

 

§12 

1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, 

jeżeli niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza kontrolą oraz gdy w 

chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły 

na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego 

zdarzenia lub przynajmniej jego skutków („siła wyższa"). 

2. Za siłę wyższą nie uznaje się brak środków u Wykonawcy, nie dotrzymania zobowiązań przez 

jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, 

wydawanych przez dowolną władzę publiczną. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania 

stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. 

Powiadomienia,  

o którym mowa, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie 
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wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia 

siły wyższej. 

4. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły 

wyższej, jak również nie przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 3, ust.1 nie ma 

zastosowania. 

                                                                                  

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji, w których 

posiadanie wszedł w trakcie wykonywania lub w związku z wykonywaną umową oraz do nie 

wykorzystywania ich do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z umowy. 

2. W przypadku zaistnienia potrzeby udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji 

niejawnych niezbędnych do realizacji umowy - zostaną one przekazane zgodnie z obowiązującą 

ustawą 

 o ochronie informacji niejawnych. 

  

§14 

1. Do spraw nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

 

 

 

2. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej. 

3. Wszelkie spory wynikłe  w trakcie realizacji umowy będą  rozstrzygane przez  sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy dla Zamawiającego i 

jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA  

 

 

Załącznik do umowy:  

1. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia 

2.  
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Egz. nr …  

 

 PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

do umowy nr ………………….. z dnia ……………… 

 

Data dokonania odbioru:  

 

Ze strony Wykonawcy: 

 

……………………….. 

(Przedstawiciel Wykonawcy) 

 

Ze strony Zamawiającego: 

 

1. ………………………………………………… 

  (Przedstawiciel Zamawiającego) 

  

2. ………………………………………………… 

  (Przedstawiciel Zamawiającego) 

 

3. ………………………………………………… 

  (Przedstawiciel Zamawiającego) 

 

Przedmiot zamówienia  został wykonany  zgodnie/niezgodnie*z  umową i wymaganiami 

Zamawiającego. 

 

Uwagi  

………………………………………………………………………………………….. 

      

                  Zamawiający:                                                                Wykonawca: 

  1. .……………………………………                       

…………….……………………………    

                 (podpis)                                                                                                                         ( podpis) 

  2. .…………………………………… 

                 ( podpis)                                                                                        

   3. …………….………………………    

                 (podpis)                                                                                        

  

 * - niepotrzebne skreślić 
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     Załącznik nr 1 do SIWZ  

nr postępowania 31/18 

Wykonawca: 

…………………………………………………

………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  31/18 oświadczam, że: 

 nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.* 

 należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,  

w skład której wchodzą następujące podmioty:* 

1. ………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………. 

 

* zaznaczyć właściwe 

 

Wykonawca należący do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą (o ile występują), nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

UWAGA! 

Niniejsze oświadczenie wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 

zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie takie składa każdy  

z wykonawców. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ……………….…………………………………........ 

     (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

       oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 


