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               ZATWIERDZAM 

 

           Izabela JAKUBOWSKA 

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 

 

       Warszawa, dn. 13 lipca 2018 r. 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
  

Nr postępowania: BZP-WPP-2374-2-14-DT-PN-TK/2018 

 

Tryb postępowania:  Przetarg nieograniczony w procedurze właściwej dla 

zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 

progów określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579, 

z późn. zm.)  

– poniżej 144 000 euro 

 

 

Przedmiot:  Zakup małonumerowych central wraz                                       

z oprogramowaniem i licencjami, zakup systemowych 

aparatów telefonicznych VoIP do ww. central oraz 

rekonfiguracja sieci telefonicznej.    

 

 

Zamawiający:  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  

 02-591 Warszawa, ul. S. Batorego 5 
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WPROWADZENIE 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień             

publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3. Postępowanie oznaczone jest znakiem BZP-WPP-2374-2-14-DT-PN-TK/2018. Wykonawcy winni 

we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający:    Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji   

Adres:     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,  

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa 

Godziny pracy:   815 – 1615 

Faks:   (22) 845 67 51 

E-mail:   bzp.wpp@mswia.gov.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup małonumerowych central wraz z oprogramowaniem 

i licencjami, zakup systemowych aparatów telefonicznych VoIP do ww. central, zakup mobilnych 

stacji zarządzania, zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz rekonfiguracja sieci telefonicznej w celu 

umożliwienia kierowania ruchu do nowych central. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do „Projektu umowy” 

stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

3. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:  

32551200-2 – centrale telefoniczne, 

32420000-3 – urządzenia sieciowe, 

32500000-8 – urządzenia i artykuły telekomunikacyjne, 

4. Zamawiający wprowadza zastrzeżenie o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

Ze względu na fakt, że dostarczane przez wykonawcę urządzenia będą uruchamiane                                     

w dedykowanych pomieszczeniach technicznych znajdujących się w strefach ochronnych, 

Zamawiający wymaga aby: wniesienie, montaż i instalacja urządzeń, rekonfiguracja obecnie 

eksploatowanej sieci telefonicznej w celu umożliwienia kierowania ruchu do dołączanych central, 

uruchomienie systemu taryfikacyjnego dla nowo uruchamianych węzłów sieci oraz realizacja usług 

gwarancyjnych była wykonywana przez pracownika Wykonawcy posiadającego poświadczenie 

bezpieczeństwa  osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” 

nie dopuszcza aby wykonanie ww. zakresu zamówienia Wykonawca powierzył podwykonawcom. 

Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy dostawy urządzeń do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego na terenie m. st. Warszawy.  

5. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców,  

o ile są znani. 

5.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, 

który nie został wskazany w ofercie, na zasadach określonych w § 9 projektu umowy.  

5.2. Wymagania, dotyczące realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zostały zawarte  

w § 11 projektu umowy. 
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IV. INFORMACJE DODATKOWE  
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączania 

katalogów elektronicznych. 

7. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 

ustawy Pzp.  

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający  

nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych 

w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia  –  do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.  

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę speł-

nienia następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących zdolno-

ści technicznej lub zawodowej: 

1.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 1 (jedno) zamówienie (umowę), 

którego przedmiotem była dostawa central wraz z telefonami umożliwiająca 

wybudowanie lub modernizację sieci telekomunikacyjnej o pojemności co najmniej 1000 

numerów abonenckich (NN) na kwotę co najmniej 200 000 zł brutto. 

Uwaga:  

1. W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub cią-

głych) Wykonawca winien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym. 

2. W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona 

przeliczenia tej wartości na wartość w PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania 

się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, Zama-

wiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia,  

w którym NBP opublikował ww. informacje. 

1.2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać się 

dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć  w wykonaniu zamówienia 

posiadającą: 

a) osobowe poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji nie-

jawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, 

b) aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

1.3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że spełnia wymagania określone w Ustawie z dnia                    

5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, z późn. zm.) o ochronie informacji niejawnych 

i dysponuje zdolnością do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „tajne” w 

użytkowanych przez siebie obiektach oraz posiada aktualne świadectwo bezpieczeństwa 

przemysłowego drugiego stopnia o klauzuli „tajne”.  
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2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych                    

w art. 23 ustawy Pzp.  

3. 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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru praw-

nego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.  

W takim przypadku Wykonawca 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 zamówie-

nia.  

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają 

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda, aby wykonawca 

w terminie określonym przez zamawiającego: 

4.1.  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdol-

ności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymaga-

ne. 

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Ponadto, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania 

Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postę-

powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego mająt-

ku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowie-

niem 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 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.).  

3. Zamawiający, badając ww. podstawę do wykluczenia, uwzględni art. 24 ust. 7 - 11 ustawy Pzp. 

4. Jeżeli w stosunku do podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 3 SIWZ zachodzą podstawy jego 

wykluczenia z przedmiotowego postępowania, odpowiednio mają zastosowanie postanowienia Roz-

działu VI ust. 4 SIWZ. 

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA 

A. Oświadczenia składane wraz z ofertą 

 

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wska-

zanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ, stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzo-

rem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ oraz że nie podlega wykluczeniu w postępowaniu zgod-

nie  ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych pod-

miotach w oświadczeniach, o którym mowa w ust 1, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
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podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby in-

nych podmiotów, warunków udziału w postępowaniu. 

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

wstępne potwierdzenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie ze wzorem oświadczenia 

stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji dane-

go Wykonawcy, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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 nie-

zbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

B. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  

1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,                     

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa w oryginale oświadczenie 

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy 

złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy ka-

pitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca mo-

że złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany 

jest w Załączniku nr 5 do SIWZ. 

2. W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć stosowne 

oświadczenie w tym zakresie, wraz z ofertą zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4                   

do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, nowych okoliczności                   

w zakresie przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktual-

nego oświadczenia w tym zakresie, w terminie wskazanym w ust. 1. 

C. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 

Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 

złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  
1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wyko-

nywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór 

wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

Uwaga dot. pkt. 1:  

1) Dowodami o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez pod-

mioty, na rzecz których dostawy były wykonane (a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

są wykonywane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;  

2) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydanie nie wcześniej niż 3 mie-

siące przed upływem terminu składania ofert; 

3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których 

mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.2. SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawo-
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dowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją                

o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7                      

do SIWZ. 

 

2. brak podstaw do wykluczenia:  

 

2.1. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24  ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;  

2.2. Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej:  
2.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2.1. – składa dokument lub do-

kumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwier-

dzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wy-

stawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składnia ofert.   

2.2.2. 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 ppkt 2.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadcze-

nie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

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

przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawo-

dowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy ppkt 2.2.1.w zakresie terminu 

wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.   

Uwaga dot. ust.2:  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadcze-

nia i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

 

3. Dokumenty i oświadczenia innego podmiotu, na którego zasobach Wykonawca polega na zasa-

dach art. 22a ustawy Pzp:  

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, wymienionych w ust. 2. 

 

D. Informacje dodatkowe dotyczące oświadczeń i dokumentów     

 

1. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale, muszą spełniać wymagania określone 

w ustawie Pzp i przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ro-

dzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu                               

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).  

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamó-

wienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wyklucze-

niu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy  do uznania, 

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

oświadczeń lub dokumentów. 

3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w dziale C ust. 2 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodo-

stępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane 

przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 
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tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zama-

wiającego dokumentów. 

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w dziale 

C ust. 1 i 2, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń                        

lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Za-

mawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

Zamawiający instrukcyjnie prosi o podanie przez Wykonawcę informacji, przy jakim postępowaniu, 

prowadzonym przez Zamawiającego, Wykonawca składał tego typu dokumenty. 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, 

zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), zwanej dalej Prawem pocz-

towym, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektro-

nicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 

z 2017 r. poz.1219): 

1.1. osobiście:  

Bezpośrednio w Warszawie, w punkcie podawczym (okienko MSWiA) zlokalizowanym               

w Biurze Przepustek – wejście od ulicy Rakowieckiej 2A.  

Biuro Przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  

8:00-16:00. 

1.2. pisemnie na adres: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Prowadzenia Postępowań 

ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, 

1.3. faksem na numer: (22) 845 67 51,  

1.4. elektronicznie e-mailem na adres: bzp.wpp@mswia.gov.pl  

 

Uwaga:  

1. W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną za prawidłowo przekazany dokument 

(oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, informację) Zamawiający uważa przekazanie (przesła-

nie) skanu danego dokumentu. 

2. Korespondencja kierowana do Zamawiającego ma być opatrzona numerem referencyjnym spra-

wy tj. BZP-WPP-2374-2-14-DT-PN-TK/2018. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz in-

formacje faksem, lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie po-

twierdza fakt ich otrzymania.  

2. Forma składanych oświadczeń i dokumentów:  

2.1. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, osobi-

ście lub za pośrednictwem posłańca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej (w postaci papie-

rowej opatrzonej własnoręcznym podpisem):  

2.1.1. ofertę (pod rygorem nieważności),  

2.1.2. oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej, opatrzonych przez 

wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym;   

mailto:bzp.wpp@mswia.gov.pl
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2.1.3. oświadczenia dotyczące wykonawcy, o których mowa w rozdziale VIII część A i B, C 

ust. 2 pkt 2.2 ppkt 2.2.2  składane są w oryginale.  

2.1.4. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII część C za wyjątkiem dokumentu                      

o którym mowa w ust. 2 pkt 2.2 ppkt 2.2.2, składane są w oryginale lub kopii poświad-

czonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 

odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Wykonawca zobo-

wiązany jest na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność  

z oryginałem” opatrzoną imienną pieczątką i podpisem lub czytelnym podpisem osoby 

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

2.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu                     

i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na skutek 

wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, zostaną złożone w odpowiedniej 

formie i zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone 

w wyznaczonym terminie, jeżeli dotrą do Zamawiającego (z zachowaniem właściwej formy) przed 

upływem wyznaczonego terminu. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawia-

jący 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 Zama-

wiającego nie później niż do końca dnia, w  którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

5. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej 

bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, 

jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian            

w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający informuje wszystkich 

Wykonawców, którym przekazał SIWZ.  

7. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniona                   

w sprawach proceduralnych jest Tomasz Kryształowicz, tel. (22) 60 135-26.   

 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.   

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi odpowia-

dać treści SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych  

w rozdziale XIV SIWZ. 
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4. Do formularza oferty, wypełnionego zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku 2 do SIWZ, pod-

pisanego przez osobę upoważnioną  do reprezentacji Wykonawcy, należy dołączyć: 

4.1. Oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII SIWZ część A. 

4.2. Wypełniony oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy formu-

larz techniczno – cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 

4.3. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączni-

ków, jeżeli  nie wynika ono z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo na-

leży złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z orygina-

łem.  

W przypadku, gdy fakt umocowania wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych                       

i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod określonymi adresami internetowymi, Zamawiający 

pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Zamawiający 

żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę 

i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

4.4. Oświadczenia lub dokumenty, mające udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie bę-

dzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówie-

nia. 

5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez osobę umocowaną 

(na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.  

6. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis 

lub wydruk komputerowy). Zaleca się, aby wszystkie zapisane lub wydrukowane strony oferty wraz 

z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich de-

kompletację. 

7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (oso-

by) podpisującą ofertę. 

8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w opakowaniu (kopercie). Opakowanie na-

leży zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Prowadzenia Postępowań, 

02-591 Warszawa, ul. S. Batorego 5  

OFERTA 

(przetarg nieograniczony) 

Zakup małonumerowych central wraz  z oprogramowaniem i licencjami, zakup systemowych 

aparatów telefonicznych VoIP do ww. central oraz rekonfiguracja sieci telefonicznej. - 

postępowanie  

nr  BZP-WPP-2374-2-14-DT-PN-TK/2018 

Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2018 r., o godz. 10:00. 

NIE OTWIERAĆ PRZED 25.07.2018 r., godz. 11:00 

 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku niepra-

widłowego oznaczenia koperty. 

10. W przypadku składania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, niezależnie 

od oznakowania wskazanego w pkt 8, na nalepce adresowej/liście przewozowym na opakowaniu ze-

wnętrznym firmy przewozowej musi znajdować się obok wskazania adresata co najmniej infor-
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macja, że w przesyłce znajduje się „oferta” z podaniem numeru sprawy oraz do której godziny 

musi ona zostać złożona (np. dostarczyć do godz. 10:00). Niezastosowanie się do niniejszych zale-

ceń może skutkować potraktowaniem przesyłki jako zwykłej korespondencji, a w konsekwencji nie-

dostarczeniem jej na miejsce składania ofert w wymaganym terminie. Wykonawca ponosi wszelką 

odpowiedzialność za skutki niewłaściwego oznakowania. 

11. Zaleca się, aby koperta (opakowanie) były opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, aby można było 

zwrócić Wykonawcy bez otwierania: wycofaną ofertę lub ofertę złożoną po upływie terminu                      

do składania ofert. 

12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zmiana oferty wyma-

ga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane                

i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem 

„ZMIANA OFERTY”. 

13. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone w formie pisemnej. 

Dodatkowo do oświadczenia o wycofaniu oferty winno być załączone pełnomocnictwo (w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i/lub dokument rejestrowy 

(np. kopia KRS), z którego wynika uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w powyższym za-

kresie.  

14. Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest on, w myśl art. 8 ust. 3 ustawy 

Pzp, również zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębior-

stwa. Utajnione informacje powinny być złożone w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, 

np. w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte 

(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa ro-

zumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organiza-

cyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przed-

siębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503  

z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp. 

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Termin oraz miejsce składania ofert: 

Ofertę w zamkniętym opakowaniu (kopercie) - opisanym jak w rozdziale XII ust. 8 i 10 - należy              

złożyć do dnia 25.07.2018 r., do godziny 10:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych                                  

i Administracji, bezpośrednio w punkcie podawczym (okienko MSWiA) zlokalizowanym w Biurze 

Przepustek – wejście od ulicy Rakowieckiej 2A lub przesłać na adres Ministerstwo Spraw              

Wewnętrznych i Administracji, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Prowadzenia Postępowań, 

00-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5. 

Biuro Przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 

2. Termin oraz miejsce otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.07.2018 r., o godzinie 11:00 w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych, 02-591 Warszawa,                 

ul. Stefana Batorego 5, blok F, IV piętro, pok. nr 426. 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje do-

tyczące: 

3.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

3.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
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3.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach  

(w zakresie, w jakim dotyczą). 

Wejście do siedziby Zamawiającego na otwarcie ofert: 

Wejście do siedziby Zamawiającego na otwarcie ofert odbywa się przez Biuro Przepustek –                       

od ul. Rakowieckiej 2a, Biuro przepustek jest czynne w godzinach 8.00 – 16.00. Celem wystawienia 

przepustki należy skontaktować się telefonicznie z osobą pod numerem wewnętrznym 135-26 

dzwoniąc z Biura Przepustek. Do wystawienia przepustki niezbędny jest dokument tożsamości ze 

zdjęciem. 

  

UWAGA! Ze względu na procedury bezpieczeństwa funkcjonujące w siedzibie Zamawiającego, 

prosimy Wykonawców, chcących uczestniczyć w otwarciu ofert o uwzględnienie czasu 

niezbędnego na otrzymanie zgody na wejście do obiektu oraz dostarczenie oferty w terminie  

i miejscu zgodnie z ust. 1. 
 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto oferty w „formularzu oferty”, zgodnie ze Wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Całkowitą cenę oferty (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć na podstawie 

formularza techniczno-cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.  

3. Dane podane w formularzu oferty są niezmienne. Wykonawca powinien podać: ceny jednostkowe 

brutto PLN, wartość brutto PLN stanowiącą całkowitą cenę oferty. 

4. Cena oferty musi być podana brutto w PLN liczbą i słownie, zaokrąglona do dwóch miejsc  

po przecinku zgodnie z matematycznymi regułami zaokrąglania, z uwzględnieniem podatku VAT. 

5. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i opłaty jakie powstaną w związku  

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

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

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru i usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się kryteriami:  

1) kryterium „Cena brutto” (C) można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Punkty w tym 

kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny 

całkowitej brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach niniejszego kryte-

rium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

   Cn 

    C = ---------------- x 60 pkt., gdzie 

  Cbad 

C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie, 

Cn– oznacza najniższą cenę ofertową brutto, zaproponowaną w ofertach podlegających badaniu, 

Cbad – oznacza cenę ofertową brutto zaproponowaną w ofercie badanej, 
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2) w kryterium „czas reakcji na zgłoszenie usterki lub awarii” (R) można uzyskać mak-

symalnie 30 punktów. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podane-

go przez Wykonawcę w ofercie czasu reakcji na zgłoszenie usterki lub awarii. Ocena 

punktowa w ramach niniejszego kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższym po-

działem, w zależności od deklarowanego przez Wykonawcę czasu, tj.: 

 

Deklaracja, że czas reakcji na zgłoszenie usterki lub awarii 

wyniesie do: 

Liczba punktów przyznanych 

badanej ofercie 

12 godzin 30 pkt 

18 godzin 15 pkt 

24 godzin 0 pkt 
Uwaga:  

Brak deklaracji w ofercie będzie uznany przez Zamawiającego jako czas reakcji wynoszący 

24 godziny. 

 

3) w kryterium „Okres gwarancji” (G) można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Punkty                 

w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanego przez Wykonawcę w ofercie 

okresu gwarancji. Ocena punktowa w ramach niniejszego kryterium zostanie dokonana 

zgodnie z poniższym podziałem, w zależności od deklarowanego okresu gwarancji przez 

Wykonawcę, tj.: 

 

Deklaracja, że okres gwarancji liczony od dnia podpi-

sania bez zastrzeżeń protokołu odbioru wyniesie: 

Liczba punktów przyznanych badanej 

ofercie 

24 miesiące 0 

36 miesięcy  10 

Uwaga:  

- Wykonawca może zaproponować tylko jeden z okresów gwarancji tj.: 24 miesiące albo 36 miesięcy, 

liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

  

- Brak deklaracji w ofercie będzie uznany przez Zamawiającego jako okres gwarancji wynoszący 24 

miesiące. Zadeklarowanie krótszego okresu gwarancji, niż 24 miesiące będzie uznane przez 

Zamawiającego jako niezgodne z treścią SIWZ i oferta zostanie odrzucona. 

 
 

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania niniejszej SIWZ oraz 

uzyska największą liczbę punktów wyliczoną wg poniższego wzoru, tj.: 

E = C + R+ G  
gdzie:   

E – całkowita liczba punktów, 

C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena, 

R – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium czas reakcji na zgłoszenie usterki / 

awarii, 

G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium okres gwarancji. 

 

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonaw-

ców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatko-

wych. 
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XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, z zachowaniem terminu wynikającego                   

z art. 94 ustawy Pzp.  

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w tym 

również umowy spółki cywilnej. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany:  

3.1. podać dane niezbędne do sporządzenia umowy, w tym wartość netto, brutto oraz stawkę podatku 

VAT zgodnie z § 4 projektu umowy stanowiącego, załącznik nr 8 do SIWZ. Wartość podanego 

wynagrodzenia musi odpowiadać kwocie podanej w ofercie lub wynikać z ewentualnych popra-

wek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp;  

3.2. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na zasadach określonych  

w rozdziale XVI. 

3.3. Przedłożyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopię osobowego poświadczenia bezpie-

czeństwa  uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”             

osób wskazanych do realizacji zamówienia. 

3.4. Przedłożyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopię aktualnego zaświadczenia  

o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych, osób wskazanych do realizacji zamówie-

nia, 

3.5. Przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa bezpieczeństwa przemy-

słowego drugiego stopnia o klauzuli „tajne”.  

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

(słownie: dziesięć procent) ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

2.1. pieniądzu, 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

2.3. gwarancjach bankowych, 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 359, z późn. zm.). 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy               

w innych formach.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca                         

na rachunek Zamawiającego: 

 

NBP Okręgowy Oddział Warszawa 

Numer rachunku 56 1010 1010 0031 3113 9120 0000, 

z adnotacją:   

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr BZP-WPP-2374-2-14-DT-PN-TK/2018. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz (oryginał dokumentu po-

ręczenia lub gwarancji) należy złożyć w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, bezpo-
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średnio w punkcie podawczym (okienko MSWiA), zlokalizowanym w Biurze Przepustek – wejście 

od ulicy Rakowieckiej 2A. Treść dokumentu poręczenia lub gwarancji winna zawierać zobowiązanie 

podmiotu wystawiającego do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty na rzecz Zamawiającego każ-

dej kwoty (do maksymalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy) po otrzymaniu 

pierwszego pisemnego żądania/wezwania do zapłaty i zawierającego oświadczenie o niespełnieniu 

przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej Umowy.  

W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez 

beneficjenta (MSWiA) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania do zapłaty                     

za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek MSWiA, albo żądania potwierdzenia przez notariu-

sza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu 

MSWiA, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem), albo 

przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do 

występowania w imieniu MSWiA z żądaniem zapłaty).  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana                          

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach określonych w projekcie umowy.  

 

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ UMOWĘ W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych w projekcie 

umowy, zawartym w Załączniku nr 8 do SIWZ. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZELENIE ZAMÓWIENIA 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp 

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp odnoszące się do postępowań na 

dostawy, usługi o wartości poniżej 144 000 euro, zgodnie z art. 179 i kolejnymi ustawy Pzp. Odwołanie 

wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 

opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki 

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

 

Wykaz załączników do SIWZ: 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty; 

Załącznik nr 2 – Wzór formularz techniczno – cenowego;  

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postepowaniu; 

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy dot. podstaw przesłanek wykluczenia z postepowania; 

Załącznik nr 5 – Wzór informacji dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej; 

Załącznik nr 6 – Wzór wykazu wykonanych dostaw; 

Załącznik nr 7 – Wzór wykazu osób; 

Załącznik nr 8 – Projekt umowy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

O F E R T A 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

REGON ______________ NIP _________________ 

 

Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać korespondencję: 

__________________________________________________________________________ 

 

Tel.________________; Faks ___________________; E-mail _______________________; 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

 

_________________________________________   Tel. ___________________________  

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

siedziba: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

ul. Stefana Batorego 5 

02-591 Warszawa 

 

1. Przystępując do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego nr BZP-WPP-2374-2-14-DT-PN-TK/2018 na zakup małonumerowych central wraz z 

oprogramowaniem i licencjami, zakup systemowych aparatów telefonicznych VoIP do ww. cen-

tral oraz rekonfiguracja sieci telefonicznej, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istot-

nych Warunków Zamówienia, oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach: 

 

1.1. Cena: 

Uwaga:  

Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachun-

kowości. 

 

 

 

całkowita cena ofertowa brutto zł 

 

 

………..………..……… zł 

 

(słownie: ……………………………………………………..) 

 

 

 

1.2. Deklarowany przeze mnie / przez nas czas reakcji na zgłoszenie usterki / awarii wynosi: 

 

Czas reakcji na zgłoszenie usterki / awarii: …………  godzin 
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Uwaga:  

Brak deklaracji w ofercie będzie uznany przez Zamawiającego jako czas reakcji wynoszący 

24 godziny. 

 

1.3. Deklarowany przeze mnie/przez nas okres gwarancji liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru wynosi:  

 

Uwaga:  
- Wykonawca może zaproponować tylko jeden z okresów gwarancji tj.: 24 miesiące albo 36 miesięcy, 
liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 
 - Brak deklaracji w ofercie będzie uznany przez Zamawiającego jako okres gwarancji wynoszący 24 
miesiące. Zadeklarowanie krótszego okresu gwarancji, niż 24 miesiące będzie uznane przez 
Zamawiającego jako niezgodne z treścią SIWZ i oferta zostanie odrzucona. 

 

2. Oświadczam/my, że: 

 

2.1. Zapoznałam/em/liśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkimi 

innymi informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, w tym informacjami w zakresie ochrony 

danych osobowych zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego BIP MSWiA (zakładka 

Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo za-

mówień publicznych)  i nie wnoszę/nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń; 

2.2. oferowany przeze mnie/przez nas przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia; 

2.3. uważam się/uważamy się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert; 

2.4. w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach za-

wartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 

2.5. Przedmiot zamówienia wykonam siłami własnymi* / z udziałem Podwykonawcy/ów w zakresie*: 

 
nazwa (firma) podwykonawcy,  

o ile jest znany 

część (zakres) przedmiotu 

zamówienia przewidywany  

do zlecenia podwykonawcy 

procentowy udział 

podwykonawstwa 

   

   
Uwaga – brak wpisu i skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane 

będzie bez udziału podwykonawców. 

 

2.6. Powołując się na zasoby poniższego podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 usta-

wy Prawo zamówień publicznych, powierzymy mu wykonanie następujących części zamówienia *: 

 
nazwa (firma) podwykonawcy  

(innego podmiotu) 

część (zakres) przedmiotu zamó-

wienia przewidywany  

do zlecenia podwykonawcy 

procentowy udział 

podwykonawstwa 

   

   
Uwaga – brak wypełnienia powyższej tabeli rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowa-

ne będzie bez udziału podwykonawców, na których zasobach polega Wykonawca w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

 

Okres gwarancji liczony od dnia podpisania 

bez zastrzeżeń protokołu odbioru  

 

…………  miesięcy  od dnia podpisania bez za-

strzeżeń protokołu odbioru 

 

https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne
https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-do
https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-do
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3. Do oferty załączam/my: 

3.1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy formularz 

techniczno – cenowy. 

3.2. ..……………………………………………………..……………………………………… 

3.3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Oferta wraz z załącznikami zawiera …..… ponumerowanych stron. 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

………………………………                             ……..……………..…………………….………………………… 
        (miejscowość i data)                                                                      (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ  TECHNICZNO - CENOWY 
Tabela 1  

L.p. Nazwa sprzętu Typ / Model, Producent Ilość sztuk 
Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto (kolumna 

4 x kolumna 5) 

1 2 3 4 5 6 

Centrale małonumerowe 

1. 

Małonumerowa centrala posiadająca minimum: 

a) 4 wyposażenia analogowe; 

b) 8 wyposażeń cyfrowe UP0E umożliwia-

jące podłączenie telefonu OptiPoint 500; 

c) 6 wyposażeń ISDN S0; 

d) możliwość obsługi do 500 abonentów 

VoIP; 

e) łącze IP (SIP-Q); 
 

 

1  

  

2. 

Małonumerowa centrala posiadająca minimum: 

a) 4 wyposażenia analogowe; 

b) 8 wyposażeń cyfrowe UP0E umożliwia-

jące podłączenie telefonu OptiPoint 500; 

c) 5 wyposażeń ISDN S0; 

d) możliwość obsługi do 500 abonentów 

VoIP; 

e) łącze IP (SIP-Q); 
 

 

1 

  

3. 

Małonumerowa centrala posiadająca minimum: 

a) 4 wyposażenia analogowe; 

b) 8 wyposażeń cyfrowe UP0E umożliwia-

jące podłączenie telefonu OptiPoint 500; 

c) 2 wyposażenia ISDN S0; 

d) możliwość obsługi do 500 abonentów 

VoIP; 

e) łącze IP (SIP-Q); 

 

1 
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4. 

Małonumerowa centrala posiadająca minimum: 

a) 4 wyposażenia analogowe; 

b) 8 wyposażeń cyfrowe UP0E umożliwia-

jące podłączenie telefonu OptiPoint 

500; 

c) 8 wyposażeń ISDN S0; 

d) możliwość obsługi do 500 abonentów 

VoIP; 

e) łącze IP (SIP-Q); 
 

 

1 

  

5.  

Małonumerowa centrala posiadająca minimum: 

a) 4 wyposażenia analogowe; 

b) 8 wyposażeń cyfrowe UP0E umożliwia-

jące podłączenie telefonu OptiPoint 

500; 

c) 2 wyposażenia ISDN S0; 

d) możliwość obsługi do 500 abonentów 

VoIP; 

e) łącze IP (SIP-Q); 
 

 

1 

  

6.  

Małonumerowa centrala posiadająca minimum: 

a) 4 wyposażenia analogowe; 

b) 8 wyposażenia cyfrowe UP0E umożli-

wiające podłączenie telefonu OptiPoint 

500; 

c) 3 wyposażenia ISDN S0; 

d) możliwość obsługi do 500 abonentów 

VoIP; 

e) łącze IP (SIP-Q); 
 

 

5 

  

Licencje 

1. Licencje na wyposażenie S0  38   

2. Licencje na wyposażenia VoIP  100   
3. 

 

 

Licencje na kanały IP (SIP-Q)  
138 

  



   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr  BZP-WPP-2374-2-14-DT-PN-TK/2018 
 

Strona 20 z 58 

Karta DIUN 2 

1. 
Karta DIUN 2 (wraz z okablowaniem, roz-

szyciem, instalacją i konfiguracją) 

 
1 

  

Centrala koncentrująca 

1.  

     Centrala koncentrująca ruch musi posia-

dać poniższe parametry techniczne: 

 

1. system w wersji duplex – maksymalna 

redundancja: 

a) redundancja jednostek sterujących 

– redundancja interfejsów Ether-

net, po dwa zasilacze redundant-

ne, po dwa nośniki pamięci w 

każdej jednostce sterującej, re-

dundantne połączenie z półką pe-

ryferyjną, 

b) redundancja półek peryferyjnych, 

c) redundancja zasilania, 

d) duplex pola komutacyjnego; 

 

2. zasilanie 48VDC; 

3. dwa nowe moduły łączy E1 (drugi 

moduł jako automatyczna rezerwa), 

przy czym w każdy moduł musi posia-

dać minimum dwa osobne łącza E1; 

4. dwa łącza E1 w trybie automatycznej 

redundancji polegającej na: 

a) wykorzystaniu 4 portów E1, po 2 

na dwóch kartach zainstalowa-

nych w różnych półkach peryfe-

ryjnych, 

b) agregacji portów E1 w wiązki 60 

kanałów, 

c) obsługiwaniu w trybie redundan-

cji pełnego ruchu, tzn. przycho-

 

1 
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dzącego, wychodzącego i tranzy-

towego; 

5. dwa osobne nowe moduły udostępnia-

jące łącza SIP Trunk z interfejsem do 

sieci LAN/WAN. Łącza SIP Trunk 

mają być 100 kanałowe, pracujące w 

trybie punkt-wielopunkt; 

6. na każdym module łączy SIP Trunk 

minimum 2 interfejsy Ethernet, mini-

mum 1 Gbps do sieci LAN/WAN pra-

cujące w trybie active-standby; 

7. moduł umożliwiający podłączenie 10 

użytkowników VoIP (SIP-Q) wraz z 

licencjami; 

8. moduł umożliwiający podłączenie 16 

użytkowników ISDN ze stykiem U 

(2B1Q) wraz z licencjami.; 

9. sloty umożliwiające instalację modu-

łów: DIUN2, SLMQ, SLMO24, 

SLMA24; 

10.  możliwość obsługi telefonów OptiSet, 

Optiset E, OptiPoint; 

11.  możliwość natywnego systemowego 

sieciowania z istniejącymi centralami 

poprzez łącza IP (SIP-Q) oraz poprzez 

łącza E1 (Cornet NQ); 

12.  jeden typ licencji aktywujących porty 

abonenckie analogowe, systemowe, 

ISDN, Ub1q, VoIP; 

13.  możliwość stosowania kompresji 

VoIP w oparciu o G.729 bez dodatko-

wych licencji; 

14.  zwiększenie funkcjonalności bezpie-

czeństwa komunikacji węzła poprzez 

automatyczny, cykliczny backup lo-

giczny  central wymienionych w pkt 1 
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i 2 na wskazany serwer sieciowy 

SFTP. 
 

Telefony VoIP 

1. 

Telefony VoIP, w kolorze czarnym, wraz z 

zasilaczem posiadających: 

a) 2 liniowy, nieuchylny wyświetlacz o 

rozdzielczości 205x41 pikseli,  

b) 8 programowalnych, z poziomu centrali, 

przycisków z czerwoną diodą sygnali-

zującą i etykietami papierowymi,  

c) port Gigabit Ethernet, 

d) możliwość dołączenia jednej przystawki 

z 18 programowalnymi, z poziomu cen-

trali, przyciskami z czerwoną diodą sy-

gnalizującą i etykietami papierowymi.    

 

 

10 

  

 

Telefony VoIP w kolorze czarnym, wraz z 

zasilaczem posiadających: 

a) ruchomy wyświetlacz 3,7” o rozdziel-

czości 240x120 pikseli, 

b) 16 programowalnych, z poziomu centra-

li, przycisków z czerwoną diodą sygna-

lizującą i etykietami papierowymi,  

c) port Gigabit Ethernet, 

d) możliwość dołączenia dwóch przysta-

wek z 16 programowalnymi, z poziomu 

centrali, przyciskami z czerwoną diodą 

sygnalizującą i etykietami papierowymi. 

 

 

 

50 

  

System taryfikacyjny 

1. 

1. system taryfikacyjny obejmujący 

posiadane przez Zamawiającego 11 

central OpenScape Business X5 oraz 

 
1 
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oraz na 10 nowych central 

małonumerowych i centralę 

koncentrującą; 

2. instalacja aplikacji w systemie 

Windows na stanowisku PC 

Zamawiającego; 

3. licencja na 11 central posiadanych przez 

Zamawiającego oraz na 10 nowych 

central małonumerowych i centralę 

koncentrującą; 

4. licencja na ilość taryfikowanych 

abonentów w sieci – 250. 

 

Całkowita cena brutto 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

Zamawiający: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa 
Wykonawca: 

 

………………………………………………………..……………………….……………...… 
(nazwa Wykonawcy) 

………………………………………………………………………….………………….…… 
(dokładny adres /siedziba Wykonawcy) 

……………………………………………………………………………………….…………. 
(w zależności od podmiotu nr KRS lub CEiDG) 

…………………………………………………………………………………………………………….… 
(w zależności od podmiotu NIP/PESEL) 

 

reprezentowany przez: 

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

…………………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

A. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że jest: 

- mikroprzedsiębiorstwem* 

- małym przedsiębiorstwem*  

- średnim przedsiębiorstwem* 

- innym niż ww.* 

 
* niepotrzebne skreślić  

[Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza  
2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza  

10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 

250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.] 

 

B. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

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

publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-WPP-2374-2-14-DT-PN-

TK/2018 na zakup małonumerowych central wraz z oprogramowaniem i licencjami, zakup 

systemowych aparatów telefonicznych VoIP do ww. central oraz rekonfiguracja sieci telefonicznej”, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych                              

i Administracji, oświadczam, co następuje: 

 

I. DOTYCZY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego  

w rozdziale VI ust. 1.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:  

zdolności technicznej lub zawodowej: 
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1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonałem (a w przypadku świadczeń okreso-

wych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 1 (jedno) zamówienie (umowę), którego 

przedmiotem była dostawa central wraz z telefonami umożliwiająca wybudowanie lub mo-

dernizację sieci telekomunikacyjnej o pojemności co najmniej 1000 numerów abonenckich 

(NN) na kwotę co najmniej 200 000 zł brutto. 
2) dysponuję co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada-

jącą ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych              

o klauzuli „tajne” oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejaw-

nych. 

3) Spełniam wymagania określone w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167,        

z późn. zm.) o ochronie informacji niejawnych i dysponuję zdolnością do przetwarzania informacji 

niejawnych o klauzuli „tajne” w użytkowanych przez siebie obiektach oraz posiadam aktualne 

świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego  …………………. stopnia, nr 

………………………….., posiadam pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejaw-

nych oznaczonych klauzulą ………………………… data ważności …………………….., data 

wydania ……. …………………………. 

 

2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH POD-

MIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez 

Zamawiającego w rozdziale VI ust. 1 pkt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam                   

na zasobach następujących/cego podmiotów/tu*: 

Nazwa podmiotu **):………………………………………………………………………….……… 

Adres (siedziba) podmiotu: ……………………………………………………………………….….. 

Zakres udostępnianych zasobów ………………………………………………………...…….……. 
                                                        (wskazać odpowiedni zakres zasobów – np. zdolność techniczna lub zawodowa) 

* uwaga – wymienić wszystkie inne podmioty i dla każdego odrębnie wymienić zasoby, które udostępnia on Wykonawcy, 

**) niepotrzebne skreślić. 

 

II. 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, data)                                                                   (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego  

            przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

Zamawiający: 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

ul. Stefana Batorego 5 

02-591 Warszawa 
Wykonawca: 

 

………………………………………………………..……………………….……………...… 
(nazwa Wykonawcy) 

………………………………………………………………………….………………….…… 
(dokładny adres /siedziba Wykonawcy) 

……………………………………………………………………………………….…………. 
(w zależności od podmiotu nr KRS lub CEiDG) 

…………………………………………………………………………………………………………….… 
(w zależności od podmiotu NIP/PESEL) 

 

reprezentowany przez: 

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

…………………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

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

publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-WPP-2374-2-14-DT-PN-

TK/2018 na zakup małonumerowych central wraz z oprogramowaniem i licencjami, zakup 

systemowych aparatów telefonicznych VoIP do ww. central oraz rekonfiguracja sieci telefonicznej”,  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, oświadczam, co następuje. 

 

I. DOTYCZY PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1) Z zastrzeżeniem informacji zawartych w pkt 5) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 -18, oraz pkt 20-22 ustawy Pzp, 

2) W zakresie przesłanki wymienionej w art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp oświadczam,  

że zobowiązuję się do złożenia na żądanie Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwier-

dzających spełnianie warunków przedmiotowego zamówienia oraz nie podleganie wykluczeniu  

z postępowania. 

3) W zakresie przesłanki wymienionej w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp oświadczam, że:  

 nie brałem udziału w przygotowaniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówie-

nia*,   
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 moi pracownicy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, nie brali udziału w przygotowaniu przed-

miotowego postępowania*, 

 brałem udział w przygotowaniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia*,  

 moi pracownicy lub osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agen-

cyjnej lub innej umowy o świadczenie usług brali udział w przygotowaniu przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia*. 

Opis okoliczności uczestniczenia w przygotowaniu przedmiotowego postępowania przez Wyko-

nawcę, jego pracowników lub innych osób: 

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

……………………………………………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić 

4) Z zastrzeżeniem informacji zawartych w pkt 5) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający 

może wykluczyć wykonawcę 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 2016 r. poz. 1574, z późn. 

zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje za-

spokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację je-

go majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.); 

5) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na pod-

stawie*: 

a)  art. 24 ust 1 pkt ………………… ustawy Pzp  

b)  art. 24 ust 5 pkt ………………… ustawy Pzp  

(należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.). 

 

6) Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp oświadczam*, że w związku z wyżej 

wskazanymi okolicznościami, podjąłem następujące środki naprawcze: 

Ad a) …………………………………………………………………………………………… 

 

Ad b)  …………………………………………………………………………………………… 
* wykreślić w przypadku braku przesłanek wykluczenia;  

 
Należy szczegółowo opisać podjęte środki naprawcze w załączeniu przedstawiając dowody na to że podjęte przez Wykonawcę środki 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności.  

 
 

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA ZASOBY KTÓREGO POWO-

ŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/cych podmiotu/tów, na których zasoby powołuję się  

w niniejszym postępowaniu*, tj.: 

 

2) Nazwa podmiotu: ……………………………………………………….……………. 
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 Adres (siedziba) podmiotu: …………………………………………….…………….. 

 

KRS / CEiDG: ………………………………………………………..………………. 

 

NIP / PESEL: …………………………………………………………………………. 

 

3)  Nazwa podmiotu: ……………………………..………………………………………. 

 Adres (siedziba) podmiotu: ………………………….……………………………….. 

 

KRS / CEiDG: …………………………………………………………………….…. 

 

NIP/PESEL …………………………………………………………………………. 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 13 – 22 ustawy Pzp oraz w ust. 5 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego w rozdziale VII SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. 
 

* niepotrzebne skreślić. 
Należy wymienić wszystkie podmioty, na zasoby których powołuje się Wykonawca. 

 

II. DOTYCZY PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY: 

Zgodnie z zapisem SIWZ rozdz. VIII część B pkt 2, oświadczam: 

     że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, z późn. zm.). 

 
Oświadczenie można złożyć, wstawiając znak „X” w okienku.   

 

III. 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, data)                        (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

Uwaga:  

Oświadczenie jest składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

 

…………………………………………………….. 
             (nazwa i adres wykonawcy) 

 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 

 

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr BZP-WPP-2374-2-14-DT-PN-TK/2018 na zakup małonumerowych central wraz z 

oprogramowaniem i licencjami, zakup systemowych aparatów telefonicznych VoIP do ww. central 

oraz rekonfiguracja sieci telefonicznej, informuję, że:  

 

n  Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy 

złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *). 

 

    Wykonawca przynależy do grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                         

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, z późn. zm.) łącznie z nw. 

Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**: 
 

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

2. ……………………………………………………………………..…………………… 

 

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

        (miejscowość, data)                                                       (Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego  

            przedstawiciela wykonawcy) 

 
* właściwe zaznaczyć znakiem X  

** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca może załączyć dokumenty 

bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

  

                                                 
1 Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 229, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są 

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 



   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr  BZP-WPP-2374-2-14-DT-PN-TK/2018 
 

Strona 30 z 58 

  Załącznik nr 6 do SIWZ 
…………………………………………………….. 

             (nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-WPP-2374-2-14-DT-PN-TK/2018 

na zakup małonumerowych central wraz z oprogramowaniem i licencjami, zakup systemowych aparatów telefonicznych VoIP do ww. central oraz 

rekonfiguracja sieci telefonicznej, potwierdzając spełnienie warunku, wskazanego w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1.) SIWZ, oświadczam/y że w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy:  

 

Lp. 
Nazwa zamówienia 

(np. nazwa postępowania)  

Wartość wykonanego 
zamówienia 

Brutto**  

 
Czas realizacji 

 

Nazwa i adres zamawiającego Zakres zrealizowanego zamówienia 

Początek 

(dd.mm.rr) 

Zakończenie 

(dd.mm.rr) 

1. 

 

 

    Zamówienie, którego przedmiotem była dostawa 

central wraz z telefonami umożliwiająca 

wybudowanie lub modernizację sieci 

telekomunikacyjnej o pojemności co najmniej 

1000 numerów abonenckich (NN) na kwotę co 

najmniej 200 000 zł brutto: 
 

TAK/NIE* 

…       

 
* -Niepotrzebne skreślić lub zakreślić właściwe 
**-W przypadku umów nadal realizowanych Wykonawca winien podać w wykazie usług ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym  
***- 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 (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

 

 

Uwaga!!!: Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko dostawy, poparte załączonymi dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia.  

 

Załączniki do WYKAZU: 

(Dowody, o których mowa w rozdziale VIII dział C ust. 1 SIWZ) 



   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr  BZP-WPP-2374-2-14-DT-PN-TK/2018 
 

Strona 31 z 58 

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

2. …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w oryginale lub kopii poświad-
czonej notarialnie (jeżeli dotyczy)  

 
3. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

   

 

 

 

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

        (miejscowość, data)                                                                              (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego  

                        przedstawiciela wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
…………………………………………………….. 

              (nazwa i adres wykonawcy) 

 

WYKAZ OSÓB 

 

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-WPP-2374-2-14-DT-PN-TK/2018 

na „Zakup małonumerowych central wraz z oprogramowaniem i licencjami, zakup systemowych aparatów telefonicznych VoIP do ww. central oraz 

rekonfiguracja sieci telefonicznej, potwierdzając spełnienie warunku, wskazanego w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.2.) SIWZ, oświadczam/y że nw. Osoba/y zostaną 

skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:  

 

 

L.p. Imię i nazwisko 

Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa Aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia 
w zakresie ochrony informacji niejawnych 

Podstawa dys-
ponowania1 

numer data ważności 
nazwa organu, 

który wydał 
poświadczenie 

klauzula do-
stępu do in-
formacji nie-

jawnych 

numer data wydania 
nazwa organu, 

który wydał 
zaświadczenie 

1.          

2.          

3.          

…          

 

 

 

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

        (miejscowość, data)                                                         (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego  

                  przedstawiciela wykonawcy) 

 
1podstawa dysponowania osobą – umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie lub zasób innego podmiotu.



   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr  BZP-WPP-2374-2-14-DT-PN-TK/2018 
 

Strona 33 z 58 

                                                        Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

UMOWA NR  ………………………. 

zawarta w dniu ………………………… w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie,  

(kod pocztowy: 02-591), przy ul. Stefana Batorego 5, NIP: 521-052-60-30, zwanym dalej „Zamawiają-

cym” lub „Stroną”, reprezentowanym przez:  

 

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

a 

………………………………………………….. z siedzibą w ……………………… (kod pocztowy: 

……………….) przy ………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Reje-

stru Sądowego, prowadzonego przez Sąd ……… w ……….., ………… Wydział Gospodarczy Krajowe-

go Rejestru Sądowego pod nr …………… / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-

czej (CEiDG), NIP …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą" lub „Stroną”, reprezentowaną 

przez: 

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

………………………………………………………………………………………………………, 

Zamawiający i Wykonawca w dalszej treści Umowy zwani są łącznie „Stronami”.  

  

Niniejsza Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego przez Zama-

wiającego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 

BZP-WPP-2374-2-14-DT-PN-TK/2018 na „Zakup małonumerowych central wraz z oprogramowa-

niem i licencjami, zakup systemowych aparatów telefonicznych VoIP do ww. central oraz rekonfi-

guracja sieci telefonicznej”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-

nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

 

 

§ 1  

  Przedmiot Umowy  

1. Przedmiotem Umowy jest: 

1) dostawa  10 małonumerowych central telefonicznych, w konfiguracjach wskazanych w Rozdziale 

I opisu przedmiotu Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy,  z oprogramowaniem                     

i licencjami umożliwiającymi uruchomienie i korzystanie z systemu oraz oczekiwanych usług, 

wraz z ich wniesieniem, montażem, instalacją i uruchomieniem w obiektach wskazanych przez 

Zamawiającego, na terenie kraju, oraz dołączenie ich do istniejącej wydzielonej sieci telekomuni-

kacyjnej; 

2) dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie 60 systemowych aparatów telefonicznych VoIP  

w pełni kompatybilnych z małonumerowymi centralami, o których mowa w pkt 1,  

do obiektów na terenie kraju, wskazanych przez Zamawiającego;  

3) dostawa, wniesienie, montaż, instalacja i uruchomienie centrali koncentrującej ruch z wymienio-

nych w pkt 1 central oraz realizującej funkcję integrującą z posiadaną centralą węzłową (War-

szawa Tranzyt); 

4) doposażenie istniejącej sieci telefonicznej w Centrali węzłowej w Warszawie, w 1 kartę DIUN2 

wraz z okablowaniem, rozszyciem, instalacją i konfiguracją; 

5) dostawa systemu taryfikacyjnego na potrzeby generowania raportów i zbiorczych statystyk ruchu; 
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6) usługa rekonfiguracji sieci telefonicznej, będącej w posiadaniu Zamawiającego, opartej na centra-

lach Hicom, Hipatch OpenScape Business X5, w celu umożliwienia kierowania ruchu telekomu-

nikacyjnego do central, o których mowa w pkt 1. Wykonawca dokona rekonfiguracji sieci w 

obiektach, w których będą instalowane centrale małonumerowe oraz w węźle centralnym „War-

szawa Tranzyt”, znajdującym się na terenie m.st. Warszawy.; 

7) świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego w zakresie działania dostarczonych urządzeń wraz  

z oprogramowaniem oraz w zakresie wykonanej usługi rekonfiguracji sieci, przez okres  

…… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, którego wzór stanowi załącznik 

nr 4 do Umowy. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy zawiera opis przedmiotu Umowy, stanowiący załącznik  

nr 1 do Umowy oraz Formularz techniczno – cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia: 

1) mają parametry techniczne i użytkowe, które są zgodne z opisem, o którym mowa w załączniku  

nr 1 do Umowy oraz z formularzem techniczno-cenowym, będącym załącznikiem do oferty 

złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik nr 2 do  

Umowy; 

2) stanowią jego wyłączną własność i są wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych; 

3) nie są obciążone zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym ani żadnymi innymi           

ograniczonymi prawami rzeczowymi lub roszczeniami osób trzecich; 

4) odpowiadają przeznaczeniu wynikającemu z Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu urządzeń  

i oprogramowania, będących przedmiotem Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność dostarczonych urządzeń i wydać 

mu je na zasadach określonych w Umowie. 

 

§ 2 

Termin realizacji  

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 8 tygodni  

od dnia zawarcia Umowy. Za termin realizacji przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień podpisania 

przez Strony, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego. 

2. Jeżeli koniec terminu, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu, który nie jest w rozumieniu Umo-

wy dniem roboczym, termin upływa w następnym dniu roboczym. 

 

 

§ 3 

Realizacja przedmiotu Umowy 

1. Zamawiający, po zawarciu Umowy, przekaże Wykonawcy listę teleadresową lokalizacji,  

w których nastąpi instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca otrzyma  

listę teleadresową osób wyznaczonych do kontaktu, w tym uprawnionych do dokonywania zgłoszeń,  

o których mowa w  § 5 ust. 7, po stronie Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) udzielania Wykonawcy dodatkowych informacji, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmio-

tu Umowy, 

2) zapewnienia dostępu do pomieszczeń, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji przed-

miotu Umowy 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy z należytą starannością, obowiązują-

cymi w Polsce przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

4. W terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, do dostarczenia, rozładunku, wniesienia, instalacji  

i uruchomienia urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy oraz do rekonfiguracji sieci 
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telefonicznej, w obiektach i pomieszczeniach na terenie kraju wskazanych przez Zamawiającego a 

także do wykonania pozostałych zobowiązań wynikających z § 1 ust. 1 pkt 1-6. 

5. Informacja o liczbie i rodzaju aparatów telefonicznych VoIP, które mają zostać dostarczone, 

zainstalowane i uruchomione w poszczególnych obiektach, zostanie przekazana Wykonawcy przez 

Zamawiającego niezwłocznie po uzyskaniu informacji o planowanym terminie dostawy. 

6. Czynności Wykonawcy, o których mowa w ust. 4, będą realizowane pod nadzorem przedstawiciela 

resortu spraw wewnętrznych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy  

i w terminie wskazanym w § 2 ust. 1, do przekazania Zamawiającemu wszelkich danych 

konfiguracyjnych, umożliwiających komunikację, nadzór i zarządzanie nad nowymi elementami sieci 

ze stanowisk zarządzania, zlokalizowanych w obiektach wskazanych przez Zamawiającego. 

8. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca. 

9. Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne  

dla każdego dostarczonego urządzenia, zawierające typ i numer seryjny urządzenia oraz termin 

gwarancji, odrębnie dla każdego urządzenia. 

10. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanych terminach dostaw, nie później niż  

na 3 dni robocze poprzedzające dzień dostawy, z uwzględnieniem terminu wskazanego  

w § 2 ust. 1. 

11. Wykonawca dokona czynności związanych z dostawą urządzeń oraz rekonfiguracją sieci w dni 

robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 

8.00 – 16.00, chyba że Zamawiający udzieli pisemnej zgody na ich dokonanie w innych godzinach.  

12. Po dostarczeniu urządzeń, wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi ich zgodność  

z Umową pod względem ilościowym i jakościowym. 

13. Zamawiający dokona odbioru urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 – 3 , przez podpisanie 

protokołu odbioru cząstkowego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy lub zgłosi 

zastrzeżenia, uzasadniając odmowę dokonania odbioru, przy czym jeden protokół odbioru 

cząstkowego będzie przypadał na 1 centralę oraz aparaty telefoniczne VoIP dostarczone, 

zainstalowane i uruchomione w danym obiekcie. 

14. Zamawiający dokona odbioru karty, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 przez podpisanie protokołu 

odbioru cząstkowego lub zgłosi zastrzeżenia, uzasadniając odmowę dokonania odbioru. 

15. Zamawiający dokona odbioru systemu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 przez podpisanie protokołu 

odbioru cząstkowego lub zgłosi zastrzeżenia, uzasadniając odmowę dokonania odbioru. 

16. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad urządzeń 

lub wykonanych usług, lub niekompletności przedmiotu Umowy, w tym dostarczenia urządzeń bez 

wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 9. 

17. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, dotyczących odbioru, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko oraz dostarczenia urządzeń  

do ponownego odbioru w terminie wskazanym w § 2 ust. 1. W takim przypadku procedura odbioru 

zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. 

18. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru cząstkowego, bez zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego, na Zamawiającego przechodzi prawo własności urządzeń oraz wszelkie korzyści, jak 

i ciężary z nimi związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia. 

19. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnieniem zastrzeżeń 

Zamawiającego powinny zakończyć się w terminie realizacji Umowy, określonym w § 2 ust. 1 

Umowy. 

20. Osobami wyznaczonymi do bezpośredniego nadzoru nad realizacją Umowy, w tym  

do podpisywania protokołów odbioru, są: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a)………………………………………………. tel.……………………………………….. ; 

e-mail: …………………………………………………………………… 

b)………………………………, tel. ……………………………………………………….. ,  

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



   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr  BZP-WPP-2374-2-14-DT-PN-TK/2018 
 

Strona 36 z 58 

2) ze strony Wykonawcy: 

1) ………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………… 

21. Zmiana osób, o których mowa w ust. 20, nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony za pomocą poczty elektronicznej, kurierskiej lub telefaksu,  

z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.   

22. Zamawiający, jako administrator w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                 

Nr 1), zwanego dalej „RODO”, udostępnia Wykonawcy dane osobowe osób, które będą wskazane               

na podstawie ust. 1, dane osobowe wskazane w ust. 20 pkt 1 oraz w pkt 9 Instrukcji Bezpieczeństwa 

Przemysłowego stanowiącej Załącznik nr 8 do Umowy, których Wykonawca staje się 

administratorem, przetwarzanych w celu realizacji Umowy.  

23. Wykonawca jako administrator udostępnia Zamawiającemu dane osobowe wskazane w ust. 20 pkt 2, 

w Wykazie osób stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy oraz w pkt 10 Instrukcji Bezpieczeństwa 

Przemysłowego stanowiącej Załącznik nr 8 do Umowy, jak również dane osobowe osób, które będą 

wskazane na podstawie pkt 5 ww. Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego, których Zamawiający 

staje się administratorem, przetwarzanych w celu realizacji Umowy, 

24. Zamawiający w stosunku do osób które będą wskazane na podstawie ust 1 oraz osób wskazanych                

w ust. 20 pkt 1 i w pkt 9 Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego stanowiącej Załącznik nr 8                  

do Umowy, a Wykonawca w stosunku do osób wymienionych w ust. 20 pkt 2 a także w Wykazie osób 

stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy oraz w pkt 10 Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego 

stanowiącej Załącznik nr 8 do Umowy jak również osób, które będą wskazane na podstawie pkt 5 ww. 

Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego, zobowiązuje się do zrealizowania obowiązku 

informacyjnego, wynikającego z art. 13 RODO. 

25. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy.    

  

 § 4 

        Wynagrodzenie  

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

………………zł brutto (słownie złotych ......................), w tym wartość netto ……… zł (słownie 

złotych ……………………………….) oraz podatek VAT w wysokości …………. zł 

(słownie złotych ………………………..), zwane dalej „wynagrodzeniem”. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty, 

jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: koszty opłat 

celnych, podatkowych i ubezpieczeniowych, koszty transportu i rozładunku, koszty wniesienia  

do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, koszty napraw gwarancyjnych, opłaty licencyjne, 

koszty opłat pośrednich i podatku VAT oraz koszty wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na wolny 

od wad, koszty instalacji oraz uruchomienia. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura będzie zawierać 

m.in. wyszczególnienie rodzajowe dostarczonych, w ramach realizacji przedmiotu Umowy, urządzeń 

oraz zrealizowanych usług, wraz z ich cenami jednostkowymi. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru końcowego, podpisany bez zastrzeżeń  

przez Strony.  

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. 

Za termin zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu Umowy na rzecz osoby trzeciej,  

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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§ 5. 

Warunki gwarancji i serwisu 

1. Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy w tym na dostar-

czone urządzenia, oprogramowanie oraz wykonane usługi przez okres …… miesięcy, licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia Zamawiającemu: 

1) naprawy gwarancyjne i serwis urządzeń w miejscu ich użytkowania – świadczone całodobowo 

przez 7 dni w tygodniu; 

2) urządzenia zastępcze; 

3) dostęp do najnowszych wersji sterowników i uaktualnień na nośnikach elektronicznych lub stro-

nie internetowej producenta urządzenia / oprogramowania oraz poprawek i nowych wersji opro-

gramowania dostarczanego z urządzeniami, wraz z udzieleniem licencji potrzebnych  

do korzystania z nich. 

3. Zakres gwarancji obejmuje następujące czynności: 

1) przyjmowanie zgłoszeń wadliwego działania urządzeń – zgłoszeń serwisowych, zwanych dalej 

„zgłoszeniami”, 

2) diagnozę uszkodzeń, 

3) naprawę i wymianę uszkodzonych części lub urządzenia w miejscu instalacji urządzeń, 

4) instalację, deinstalację urządzeń w celu wykonania naprawy serwisowej, 

5) naprawę i transport części z serwisu do miejsca instalacji, 

6) transport, instalację i odbiór urządzeń,  

7) transport, instalację i odbiór urządzeń zastępczych. 

4. Gwarancji podlegają wszelkie wady urządzeń niepowstałe z winy Zamawiającego, a także  

niespełnianie deklarowanych przez Wykonawcę funkcji użytkowych i parametrów, stwierdzone  

w dostarczonym przedmiocie Umowy. 

5. Wystąpienie awarii, naprawa wad fizycznych, bądź dostarczenie nowego urządzenia wolnego  

od wad (lub jego części) stanowiącego przedmiot Umowy, będzie każdorazowo odnotowywane 

w karcie gwarancyjnej. 

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczone w ramach realizacji Umowy urządzenia pochodzą  

od producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta/ów oraz, że usługi gwarancyjne będą 

świadczone przez Wykonawcę (bez udziału podwykonawców.) 

7. W okresie gwarancji, zgłoszenia przyjmowane będą przez Wykonawcę całodobowo przez 7 dni  

w tygodniu, za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Zgłoszenia telefoniczne będą przyjmowane w 

dni robocze w godz. 8.00 – 16.00. Wzór zgłoszenia wadliwego działania urządzeń stanowi załącznik 

nr 5 do Umowy. 

8. Za moment przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, Strony przyjmują chwilę dokonania przez Zama-

wiającego zgłoszenia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Zgłoszenie telefoniczne zo-

stanie potwierdzone za pomocą faksu. 

9. Czas reakcji na zgłoszenie wynosi …….. godzin, w ciągu których Wykonawca jest zobowiązany do 

stawienia się w miejscu instalacji urządzenia oraz diagnozy wady i poinformowania Zamawiającego o 

sposobie dokonania naprawy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy lub usunięcia usterki w urządzeniach, 

o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4, w miejscu użytkowania urządzenia, w ciągu 2 dni roboczych od 

dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 11. Z naprawy sporządzany jest 

protokół wykonania naprawy, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy. 

11. Jeżeli wykonanie naprawy w terminie wskazanym w ust. 10 nie jest możliwe, Wykonawca zobowią-

zany jest na czas naprawy udostępnić Zamawiającemu, zainstalować i uruchomić, w miejscu użytko-

wania, urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych od parametrów urządzenia naprawianego, w 

terminie 2  dni roboczych od dnia zgłoszenia błędnego działania urządzenia. 

12.  W przypadku konieczności dokonania naprawy urządzenia, urządzenie to zostanie przekazane Wyko-

nawcy bez nośników danych. W przypadku uszkodzenia lub wadliwego działania nośnika danych, 

podlega on wymianie na nowy, wolny od wad. Uszkodzony lub wadliwie działający nośnik danych nie 

zostanie przekazany Wykonawcy. 
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13. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę: 

1) telefonicznie, w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00, pod numerem: 

……………………………………. 

2) faksem, całodobowo, pod numerem: …………………………………….. 

3) e-mailem, całodobowo, na adres:……………………………………………….. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z czynnościami gwarancyjnymi, w tym  

z tytułu: 

1) odbioru z miejsca użytkowania wadliwego urządzenia lub jego elementu, 

2) dostarczenia urządzenia zastępczego, 

3) dostarczenia urządzenia po jego naprawie lub urządzenia nowego, wolnego od wad 

w ramach gwarancji, 

4) odbioru urządzenia zastępczego, 

5) przeprowadzenia niezależnej ekspertyzy, w sytuacji, o której mowa w ust. 18. 

15. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, wady niemożliwej do usunięcia, Wykonawca do-

kona wymiany wadliwego urządzenia na nowe, wolne od wad, o nie gorszych parametrach użytko-

wych, w terminie do 14 dni roboczych od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia wadli-

wego działania urządzenia. W przypadku, o który mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobo-

wiązany jest w terminie 2  dni roboczych od dnia zgłoszenia błędnego działania urządzenia  udo-

stępnić (do czasu wymiany urządzenia na nowe) Zamawiającemu  w tym zainstalować i uruchomić, 

w miejscu użytkowania, urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych od parametrów urządze-

nia wymienianego. 

16. Na urządzenia wymienione w ramach gwarancji, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia urucho-

mienia go przez Wykonawcę w miejscu użytkowania. 

17. W przypadku stwierdzenia przy uruchomieniu oprogramowania jego wadliwego działania bądź 

uszkodzenia nośnika, Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje ponownie oprogramowanie/dostarczy 

nowe nośniki z oprogramowaniem, w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu dokonania 

przez Zamawiającego zgłoszenia. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że nośniki danych, na 

których oprogramowanie zostało dostarczone będą wolne od wad materiału i wykonania oraz niezain-

fekowane wirusami komputerowymi. 

18. W razie nieuwzględnienia przez Wykonawcę reklamacji z tytułu gwarancji, Zamawiający może wy-

stąpić do podmiotu trzeciego z wnioskiem o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy. 

19. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem eks-

pertyzy, o której mowa w ust. 18, ponosi Wykonawca. Zwrot kosztów ekspertyzy nastąpi w terminie 

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Powyższe nie wyłącza obowiązku 

Wykonawcy do zapłaty kar umownych należnych Zamawiającemu zgodnie z Umową, w tym kar z ty-

tułu niedotrzymania terminów określonych w Umowie. 

20. Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług gwarancyjnych oraz korzystanie z uprawnień wynikają-

cych z gwarancji, zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

21. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przez okres równy okresowi gwarancji. 

 

 

§ 6 

Kary umowne  

1. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1  Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% (jeden procent) wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 9  Wykonawca zapłaci Zamawiają-

cemu karę umowną w wysokości 1 500,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za każdą 

rozpoczętą godzinę zwłoki.  

3. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z  terminów, o których mowa w § 5 ust. 10 lub 15 Wy-

konawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych procenta) wyna-

grodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kara nie będzie li-

czona za okres w którym  Wykonawca udostępni Zamawiającemu (w tym zainstaluje i uruchomi) w 
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miejscu użytkowania urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych od parametrów urządzenia 

naprawianego/wymienianego. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 17 Wykonawca zapłaci Zamawia-

jącemu karę umowną w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych procenta) wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy (w tym odstąpienia od Umowy w całości lub w części)  przez któ-

rąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronnie Wykonawcy,  Wykonawca zapłaci Zamawiają-

cemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania noty obciążenio-

wej, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

8. Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo docho-

dzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar 

umownych lub jeżeli za dane naruszenie nie przewidziano kar. 

 

 

§ 7 

Poufność 
3.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze praw-

nym, organizacyjnym, technicznym, technologicznym i innych, uzyskanych w związku  

z realizacją Umowy, w szczególności logów systemowych, statystyk oraz wszelkich informacji 

umieszczonych na urządzeniach Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania powyż-

szych informacji w tajemnicy w czasie wykonywania Umowy oraz po jej zakończeniu. 

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca będzie miał dostęp do krajowych informacji niejawnych 

oznaczonych klauzulą „tajne”. 

3. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie, niezbędne dla wykonania niniejszej Umowy, wymogi  

w zakresie ochrony informacji niejawnych wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 poz. 412, z późn. zm.) oraz przepisów wykonaw-

czych do ww. ustawy. 

4. Szczegółowe wymagania wobec Wykonawcy w zakresie ochrony informacji niejawnych, związanych 

z przedmiotem Umowy, są zawarte w „Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego”, stanowiącej za-

łącznik nr 8 do Umowy. 

5. Wykaz osób posiadających osobowe poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do 

informacji niejawnych, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszej Umowy, stanowi za-

łącznik nr 7 do Umowy. W przypadku konieczności zmiany osób, o których mowa w zdaniu pierw-

szym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawia-

jącego zastąpi daną osobę inną osobą, spełniającą wymagania wskazane w rozdziale VI ust 1 pkt 1.2 

SIWZ. 

 

§ 8 

Licencje 

1. W związku z tym, że intencją Stron jest umożliwienie Zamawiającemu trwałego korzystania z 

przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni niegraniczone w czasie i nieograniczone terytorialnie li-

cencje zapewniające prawo do korzystania z przedmiotu Umowy i zobowiązuje się, że licencje udzie-

lone Zamawiającemu w ramach niniejszej Umowy  nie zostaną wypowiedziane i że nie dojdzie do 

odstąpienia,  zarówno przez Wykonawcę jak i inne podmioty.   

2. W przypadku gdy wbrew ust. 1 dojdzie do wypowiedzenia licencji (lub odstąpienia), Wykonawca 

zobowiązuje się zwrócić w całości otrzymane w ramach niniejszej Umowy wynagrodzenie oraz zo-

bowiązuje się do naprawienia innych szkód jakie poniesie Zamawiający lub podmioty korzystające z 

przedmiotu Umowy/licencji.  

3. Uprawnienia z licencji, Zamawiający nabywa z chwilą odebrania przedmiotu Umowy. 
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4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że zawarcie Umowy przez Wykonawcę, jej wykonanie, oraz 

korzystanie z licencji przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z Umową, nie narusza praw wła-

sności intelektualnej producenta oprogramowania, ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich, w 

tym praw autorskich lub praw własności intelektualnej. W szczególności Wykonawca oświadcza i 

gwarantuje, że jest uprawniony do rozporządzania egzemplarzami licencji. 

5. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłasza-

nych wobec Zamawiającego w związku z Umową, w szczególności zarzucających naruszenie praw 

własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i 

poniesie w związku z tym wszelkie koszty od chwili wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem 

wobec Zamawiającego, w tym koszty zastępstwa procesowego oraz odszkodowań.  

W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia 

praw własności intelektualnej, Wykonawca przystąpi do postępowania w charakterze strony pozwa-

nej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. 

6. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z licencji, Wykonawca, na 

swój koszt i według wyboru Zamawiającego, uzyska dla Zamawiającego prawa do kontynuowania 

korzystania z licencji, lub dokona wymiany na licencje nienaruszające praw. W przypadku, jeżeli 

powyższe okaże się niemożliwe, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu zapła-

conego przez Zamawiającego wynagrodzenia. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, tj. kwotę 

…………………………………..zł (słownie złotych: ……………………….).  

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewyko-

nania lub nienależytego wykonania Umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone Wykonawcy             

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% zostanie zwrócone Wykonawcy             

w ciągu 15 dni licząc od dnia, w którym skończy się okres rękojmi za wady na wykonany przedmiot 

umowy. 

§ 10. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części niezrealizowanej/nienależycie 

zrealizowanej Umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego 

terminu w tym zakresie) w następujących okolicznościach: 

1) w przypadku gdy Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 

ust. 1,  

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu innych zobowiązań objętych Umową, przekra-

czającej 10 dni kalendarzowych, 

3) utraty przez Wykonawcę  świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia, 

4) niezapewnienia osoby/osób posiadających odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa i aktualne 

zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; 

5) realizacji Umowy za pośrednictwem podwykonawców w zakresie w jakim nie zostało to dopusz-

czone przez Zamawiającego; 

6)  innego rodzaju nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy, czyniącego dalsze jej reali-

zowanie bezprzedmiotowym, 

7) gdy otwarto likwidację majątku Wykonawcy, 
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8) 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 bezpie-

czeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia po-

wzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy na podstawie ust. 1 pkt 1-7 w terminie 30 dni od dnia po-

wzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu przyczyny do odstąpienia.  

3. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w całości lub w części w innych sytuacjach przewi-

dzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w Kodeksie cywilnym. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej. 

 

§ 11 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron na piśmie, pod ry-

gorem nieważności. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na wa-

runkach przewidzianych poniżej: 

1) zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana zaoferowanych urządzeń a także inne zmia-

ny będące następstwem tych zmian dopuszczalne są jeżeli  powstała możliwość zastosowania 

nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, 

niż te istniejące w chwili złożenia oferty, pod warunkiem, że nowy przedmiot Umowy spełnia 

wszystkie wymogi z Opisu Przedmiotu Umowy i  posiada nie gorsze parametry od urządzeń wy-

nikających z oferty.   

2) zmiany podwykonawcy/ów lub zakresu podwykonawstwa dopuszczalne są na zasadach określo-

nych w  § 12. 

3) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, któ-

rych nie będzie można usunąć w inny sposób dopuszczalne są zmiany umożliwiające usunięcie  

rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez 

Strony oraz prawidłowej realizacji Umowy . 

4) wszelkie zmiany dostosowujące umowę do zmienionych przepisów, w przypadku, gdy nastąpi 

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację umowy;  

5) zmianę osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy, wymienionych w Załączniku 

nr 7 do Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o ile nowe osoby spełniać będą wyma-

gania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;  

6) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku gdy ma zastąpić go 

nowy wykonawca, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą 

wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy; 

7) wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku wstrzymania przez Zamawiające-

go wykonania przedmiotu Umowy lub w przypadku działania siły wyższej, o okres nie dłuższy niż 

okres wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy lub czas działania siły wyższej. 

3. Dopuszczalne są również inne zmiany niż wyżej wymienione, pod warunkiem, że zmiany te będą  do-

puszczalne w świetle art. 144 ustawy Pzp, w tym w szczególności zmiany, które nie są istotne w ro-

zumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Pz 

4. Potwierdzenie konieczności zmiany Umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez przed-

stawicieli Stron stosownego protokołu, wraz z uzasadnieniem, opisującym przesłanki  

i celowość zmiany.  

§ 12 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający nie dopuszcza, aby zakres zamówienia dotyczący: wniesienia, montażu i zainstalowania 

urządzeń, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1-4, rekonfiguracji sieci telefonicznej, będącej w posiadaniu 
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Zamawiającego, w celu umożliwienia kierowania ruchu do nowo dołączonych central oraz realizacji 

usług gwarancyjnych, Wykonawca powierzył podwykonawcom. Zakres który Wykonawca może po-

wierzyć podwykonawcom obejmuje: dostawę przedmiotu umowy do jednego miejsca na terenie m. st. 

Warszawy, wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający nie zezwala na  powierzenie innego za-

kresu Umowy podwykonawcom.  

2. Na dzień zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy zamówienia, 

objęty Umową siłami własnymi bez udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców,  

z zastrzeżeniem ust. 1 – do odpowiedniego zastosowania w zależności od treści złożonej oferty.    

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu zamiar powierzenia wykona-

nia części Umowy podwykonawcom, zamiar zmiany podwykonawcy/ów lub zamiar rezygnacji wyko-

nania Umowy przez podwykonawcę/ów. 

4. Zgodnie ze złożoną ofertą, podwykonawcą, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasa-

dach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, jest ……………………………………… 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania wa-

runków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że propo-

nowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, a także przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia propono-

wanego innego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnuje z 

powierzenia części zamówienia podwykonawcy. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym wyma-

ga zawarcia aneksu do Umowy. 

Zapisy ust. 4 i 5 mają zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

6. W przypadku realizacji Umowy z udziałem podwykonawców: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców; 

2) podwykonawcy będą realizować następujące części zamówienia: 

a) Część zamówienia: ……………………., podwykonawca ……………………………, 

b) Część zamówienia: ……………………., podwykonawca ……………………………, 

c) Część zamówienia: ……………………., podwykonawca ……………………………; 

3) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach nazw lub imion i nazwisk oraz 

danych kontaktowych podwykonawcy/ów zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy;  

4) Wykonawca, zlecając część prac związanych z realizacją zamówienia podwykonawcy/om, zobo-

wiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z Kodeksu cywilnego w zakresie prawi-

dłowej realizacji zamówienia. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/om nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu Umowy. Za działania podwykonawców Wy-

konawca odpowiada jak za działania własne.  

8. Zmiany podwykonawców stanowią zmianę Umowy i wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 

  

Zapisy ust. 6-8 mają zastosowanie w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców. 

 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych z poszanowaniem zasad wynikających  

z przepisów wskazanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, nierozstrzygnięte 

w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 
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3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskie-

go, w szczególności przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i pra-

wach pokrewnych. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze przezna-

czone są dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Umowy, 

Załącznik nr 2 – Formularz techniczno – cenowy, 

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru cząstkowego, 

Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru końcowego, 

Załącznik nr 5 – Wzór zgłoszenia serwisowego, 

Załącznik nr 6 – Wzór protokołu wykonania naprawy, 

Załącznik nr 7 – Wykaz osób,  

Załącznik nr 8 -  Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego. 

 

 Zamawiający Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do Umowy z dnia .....Nr ……….. 

 

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup małonumerowych central wraz z oprogramowaniem i licencjami, 

zakup systemowych aparatów telefonicznych VoIP do ww. central oraz rekonfiguracja sieci telefonicznej 

w celu umożliwienia kierowania ruchu do nowo uruchamianych central.  

 

I. Dostawa, wniesienie, montaż, instalacja i uruchomienie 10 central telefonicznych w dedykowanych 

konfiguracjach na terenie kraju, jako modułów wyniesionych, oraz dołączenie ich do istniejącej wydzie-

lonej sieci telekomunikacyjnej: 

 

- konfiguracja nr 1 – 1 sztuka 

- konfiguracja nr 2 – 1 sztuka 

- konfiguracja nr 3 – 1 sztuka 

- konfiguracja nr 4 – 1 sztuka 

- konfiguracja nr 5 – 1 sztuka 

- konfiguracja nr 6 – 5 sztuk 

 

1.  Konfiguracja nr 1 

  

1) modułu centrali musi posiadać minimum: 

 

a) 4 wyposażenia analogowe; 
b) 8 wyposażeń cyfrowe UP0E umożliwiające podłączenie telefonu OptiPoint 500; 

c) 6 wyposażeń ISDN S0; 

d) możliwość obsługi przynajmniej 500 abonentów VoIP; 

e) łącze IP (SIP-Q); 

 

2) centrala musi być wyposażona w następujące licencje:  

 

a) 6 licencji na wyposażenie S0; 

b) 10 licencji na wyposażenia VoIP; 

c) 16 licencji na kanały IP (SIP-Q); 

 

2. Konfiguracja nr 2 

 

1) modułu centrali musi posiadać minimum: 

 

f) 4 wyposażenia analogowe; 

g) 8 wyposażeń cyfrowe UP0E umożliwiające podłączenie telefonu OptiPoint 500; 

h) 5 wyposażeń ISDN S0; 

i) możliwość obsługi przynajmniej 500 abonentów VoIP; 

j) łącze IP (SIP-Q); 

 

2) centrala musi być wyposażona w następujące licencje:  

 

a) 5 licencji na wyposażenie S0; 

b) 10 licencji na wyposażenia VoIP; 

c) 15 licencji na kanały IP (SIP-Q); 

3. Konfiguracja nr 3 
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1) modułu centrali musi posiadać minimum: 

 

f) 4 wyposażenia analogowe; 

g) 8 wyposażeń cyfrowe UP0E umożliwiające podłączenie telefonu OptiPoint 500; 

h) 2 wyposażenia ISDN S0; 

i) możliwość obsługi przynajmniej 500 abonentów VoIP; 

j) łącze IP (SIP-Q); 

 

2) centrala musi być wyposażona w następujące licencje:  

 

a) 2 licencje na wyposażenie S0; 

b) 10 licencji na wyposażenia VoIP; 

c) 12 licencji na kanały IP (SIP-Q); 

 

4. Konfiguracja nr 4 

 

1) modułu centrali musi posiadać minimum: 

 

f) 4 wyposażenia analogowe; 

g) 8 wyposażeń cyfrowe UP0E umożliwiające podłączenie telefonu OptiPoint 500; 

h) 8 wyposażeń ISDN S0; 

i) możliwość obsługi przynajmniej 500 abonentów VoIP; 

j) łącze IP (SIP-Q); 

 

2) centrala musi być wyposażona w następujące licencje:  

 

a) 8 licencji na wyposażenie S0; 

b) 10 licencji na wyposażenia VoIP; 

c) 18 licencji na kanały IP (SIP-Q); 

 

5. Konfiguracja nr 5 

 

1) modułu centrali musi posiadać minimum: 

 

f) 4 wyposażenia analogowe; 

g) 8 wyposażeń cyfrowe UP0E umożliwiające podłączenie telefonu OptiPoint 500; 

h) 2 wyposażenia ISDN S0; 

i) możliwość obsługi przynajmniej 500 abonentów VoIP; 

j) łącze IP (SIP-Q); 

 

2) centrala musi być wyposażona w następujące licencje:  

 

a) 2 licencje na wyposażenie S0; 

b) 10 licencji na wyposażenia VoIP; 

c) 12 licencji na kanały IP (SIP-Q); 

 

6. Konfiguracja nr 6 

 

1) modułu centrali musi posiadać minimum: 

 

a) 4 wyposażenia analogowe; 

b) 8 wyposażenia cyfrowe UP0E umożliwiające podłączenie telefonu OptiPoint 500; 

c) 3 wyposażenia ISDN S0; 
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d) możliwość obsługi przynajmniej 500 abonentów VoIP; 

e) łącze IP (SIP-Q); 

 

2) centrala musi być wyposażona w następujące licencje:  

 

a) 3 licencje na wyposażenie S0; 

b) 10 licencji na wyposażenia VoIP; 

c) 13 licencji na kanały IP (SIP-Q); 

  

1. centrala powinna mieć budowę modularną, zapewniającą łatwą rozbudowę; 

 

2. centrala powinna umożliwić podłączenie do zasilania 230V; 

 

3. dostarczony moduł centrali będzie instalowany w szafie rakowej 19”;  

 

4. centrala powinna być zarządzana w jednorodnym systemie zarządzania i nadzoru z posiadanymi już 

centralami OpenScape Business X5; 

 

5. centrala musi posiadać możliwość natywnego, systemowego sieciowania z istniejącymi centralami 

poprzez łącza IP (SIP-Q) oraz poprzez łącza E1 (Cornet NQ). 

 

II. Dostawa, wniesienie, montaż, instalacja i uruchomienie centrali koncentrującej ruch z wymienionych 

w pkt I central oraz realizującej funkcję integrującą z posiadaną centralą węzłową (Warszawa Tranzyt). 

Centrala koncentrująca ruch musi posiadać poniższe parametry techniczne: 

 

1. system w wersji duplex – maksymalna redundancja: 

a) redundancja jednostek sterujących – redundancja interfejsów Ethernet, po dwa zasilacze re-

dundantne, po dwa nośniki pamięci w każdej jednostce sterującej, redundantne połączenie z 

półką peryferyjną, 

b) redundancja półek peryferyjnych, 

c) redundancja zasilania, 

d) duplex pola komutacyjnego; 

 

2. zasilanie 48VDC; 

3. dwa nowe moduły łączy E1 (drugi moduł jako automatyczna rezerwa), przy czym w każdy moduł 

musi posiadać minimum dwa osobne łącza E1; 

4. dwa łącza E1 w trybie automatycznej redundancji polegającej na: 

a) wykorzystaniu 4 portów E1, po 2 na dwóch kartach zainstalowanych w różnych półkach pery-

feryjnych, 

b) agregacji portów E1 w wiązki 60 kanałów, 

c) obsługiwaniu w trybie redundancji pełnego ruchu, tzn. przychodzącego, wychodzącego i tran-

zytowego; 

5. dwa osobne nowe moduły udostępniające łącza SIP Trunk z interfejsem do sieci LAN/WAN. Łą-

cza SIP Trunk mają być 100 kanałowe, pracujące w trybie punkt-wielopunkt; 

6. na każdym module łączy SIP Trunk minimum 2 interfejsy Ethernet, minimum 1 Gbps do sieci 

LAN/WAN pracujące w trybie active-standby; 

7. moduł umożliwiający podłączenie 10 użytkowników VoIP (SIP-Q) wraz z licencjami; 

8. moduł umożliwiający podłączenie 16 użytkowników ISDN ze stykiem U (2B1Q) wraz z licencja-

mi.; 

9. sloty umożliwiające instalację modułów: DIUN2, SLMQ, SLMO24, SLMA24; 

10.  możliwość obsługi telefonów OptiSet, Optiset E, OptiPoint; 
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11.  możliwość natywnego systemowego sieciowania z istniejącymi centralami poprzez łącza IP               

(SIP-Q) oraz poprzez łącza E1 (Cornet NQ); 

12.  jeden typ licencji aktywujących porty abonenckie analogowe, systemowe, ISDN, Ub1q, VoIP; 

13.  możliwość stosowania kompresji VoIP w oparciu o G.729 bez dodatkowych licencji; 

14.  zwiększenie funkcjonalności bezpieczeństwa komunikacji węzła poprzez automatyczny, cykliczny 

backup logiczny  central wymienionych w pkt 1 i 2 na wskazany serwer sieciowy SFTP. 

  

III. Doposażenie istniejącej sieci telefonicznej w Centrali węzłowej w Warszawie, w 1 kartę DIUN2 

wraz z okablowaniem, rozszyciem, instalacją i konfiguracją;  

 

IV. Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie 60 telefonów w pełni kompatybilnych z mało nume-

rową centralą telefoniczną:  

 

1. 10 telefonów VoIP, w kolorze czarnym, wraz z zasilaczem posiadających: 

a) 2 liniowy, nieuchylny wyświetlacz o rozdzielczości 205x41 pikseli,  

b) 8 programowalnych, z poziomu centrali, przycisków z czerwoną diodą sygnalizującą i ety-

kietami papierowymi,  

c) port Gigabit Ethernet, 

d) możliwość dołączenia jednej przystawki z 18 programowalnymi, z poziomu centrali, przyci-

skami z czerwoną diodą sygnalizującą i etykietami papierowymi.    

 

2. 50 telefonów VoIP w kolorze czarnym, wraz z zasilaczem posiadających: 

a) ruchomy wyświetlacz 3,7” o rozdzielczości 240x120 pikseli, 

b) 16 programowalnych, z poziomu centrali, przycisków z czerwoną diodą sygnalizującą i ety-

kietami papierowymi,  

c) port Gigabit Ethernet, 

d) możliwość dołączenia dwóch przystawek z 16 programowalnymi, z poziomu centrali, przy-

ciskami z czerwoną diodą sygnalizującą i etykietami papierowymi. 

 

V. Rekonfiguracja obecnie eksploatowanej wydzielonej sieci telekomunikacyjnej, opartej  

na centralach Hicom, Hipatch OpenScape Business X5 umożliwiającej kierowanie ruchu do nowo dołą-

czonych central telefonicznych. 

 

VI. Dostawa systemu taryfikacyjnego na potrzeby generowania raportów i zbiorczych statystyk ruchu. 

 

     Wymagania dla aplikacji taryfikacyjnej: 

1. system taryfikacyjny obejmujący posiadane przez Zamawiającego 11 central OpenScape Busi-

ness X5 oraz centrale , o których mowa w pkt I i II; 

2. instalacja aplikacji w systemie Windows na stanowisku PC Zamawiającego; 

3. licencja na 11 central posiadanych przez Zamawiającego oraz na 11 central , o których mowa w 

pkt I i II; 

4. licencja na ilość taryfikowanych abonentów w sieci – 250. 

 

VII. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24-miesięcznej gwarancji na urządzenia wraz  

z oprogramowaniem dostarczone w ramach realizacji zamówienia oraz na wykonaną usługę rekonfigura-

cji sieci. 

 

VIII. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie nieprzekraczającym 8 tygodni od dnia 

podpisania umowy. 

 

IX. Licencje. 

W ramach zamówienia Wykonawca ma dostarczyć licencje następujących rodzajów:  

- pakiet bazowy: niezbędny do uruchomienia i korzystania z systemu;  
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- licencje na kanały/porty abonenckie: w zależności od dedykowanej konfiguracji urządzeń;  

- licencje funkcji systemowych: zgodnie z  potrzebami określonymi w OPZ.  

 

Wgranie licencji do systemu ma umożliwić aktywację danej ilości portów/kanałów na wyposażeniach 

sprzętowych i ewentualnie dodatkowych funkcji systemowych.  

Licencje po wgraniu do systemu mają być widoczne w puli licencji do dyspozycji. Licencje mają być 

przenoszalne między elementami sieci.  

Administrator ma mieć możliwość decydowania, które porty i funkcje mają być „otwarte/aktywowane”  

i może tym na bieżąco zarządzać. 
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Załącznik nr 2 do Umowy z dnia….Nr …………… 

 

 

FORMULARZ TECHNICZNO – CENOWY 
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Załącznik nr 3 do Umowy z dnia ......Nr ……….. 

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU CZĄSTKOWEGO 

Miejsce dokonania odbioru: 

…………………………………………………… 

Data dokonania odbioru:  

…………………………………………………… 

Ze strony Wykonawcy: 

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

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

(nazwa i adres)    (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

Ze strony Zamawiającego: 

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

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

 (nazwa i adres) 

 

Przedstawiciele Zamawiającego: 

1………………………………………………………   

2………………………………………………………   

 

Przedmiotem dostawy/usługi i odbioru w ramach Umowy nr …….. z dnia ………. jest: 

 

Lp. 
Nazwa przedmio-

tu dostawy/usługi 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Nr seryj-

ny 
Wartość 

Dokumentacja technicz-

na/instrukcja obsłu-

gi/świadectwo jakości 

Uwagi 

        

 

Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi: 

1. Tak* 

2. Nie* – zastrzeżenia ……………………………………………. 

 

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z parametrami/funkcjonalnością zaofero-

waną w ofercie: 

3. Zgodne* 

4. Niezgodne* – zastrzeżenia …………………………………….. 

 

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 

10. Wykonane zgodnie z umową* 

11. Nie wykonane zgodnie z umową* – zastrzeżenia……………… 

 

Końcowy wynik odbioru: 

1. Pozytywny* 

2. Negatywny* – zastrzeżenia …………………………………….. 

Podpisy 

 

1……………………………………………………   

2………………………………………………………   

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

(Przedstawiciele Zamawiającego)         (Przedstawiciel Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do Umowy z dnia ......Nr ………….. 

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO 

Miejsce dokonania odbioru: 

…………………………………………………… 

Data dokonania odbioru:  

…………………………………………………… 

Ze strony Wykonawcy: 

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

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

(nazwa i adres)      (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

Ze strony Zamawiającego: 

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

 (nazwa i adres) 

 

Przedstawiciele Zamawiającego: 

1……………………………………………………… 

2………………………………………………………   

 

Przedmiotem dostawy/usługi i odbioru w ramach Umowy nr …….. z dnia ………. jest: 

 

Lp LOKALIZACJA Odebrano / nieodebrano * 

1. 
  

  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   
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Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi: 

5. Tak* 

6. Nie* – zastrzeżenia ……………………………………………. 

 

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z parametrami/funkcjonalnością zaofero-

waną w ofercie: 

7. Zgodne* 

8. Niezgodne* – zastrzeżenia …………………………………….. 

 

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 

12. Wykonane zgodnie z umową* 

13. Nie wykonane zgodnie z umową* – zastrzeżenia……………… 

 

Końcowy wynik odbioru: 

3. Pozytywny* 

4. Negatywny* – zastrzeżenia …………………………………….. 

 

Podpisy 

 

1……………………………………………………… 

 4……………………………………………………… 

2……………………………………………………… 

 5……………………………………………………… 

3……………………………………………………… 

 6……………………………………………………… 

 

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

(Przedstawiciele Zamawiającego)                       (Przedstawiciel Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do Umowy z dnia ......Nr ……….. 

 

WZÓR  

 

ZGŁOSZENIE SERWISOWE NR….. /2017 

 
Umowa nr ……………………………………………….……. z dnia …………………… 

 

Do:………………………….    Data zgłoszenia:…………………….. 

 

 

        Usługa: serwis gwarancyjny 

 

Tel:....................................... 

 

Faks:………………………. 

 

 

 

Klient:       Zgłaszający:  

…………………………………………… 

Adres: …………………………………….  Imię i nazwisko:…………………….. 

Tel: …………………………………….  Tel: …………………………………. 

Faks: …………………………………….  E-mail:……………………………… 

        Lokalizacja:…………………………. 

 

Opis uszkodzenia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………… 

 

 
Wyk. w 1 egz. wysłano faksem nr………………………………………. 

 

 

……………………………………………………. 
                                                                                    Podpis 
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Załącznik nr 6 do Umowy z dnia ......Nr ………….. 

 

 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA NAPRAWY 

 

1.DANE KLIENTA 

 

Nazwa:  Typ sprzętu:  
 
Wersja oprogramowania:  

Adres:  Nr kontraktu:  
 
Osoba odpowiedzialna:  
 
Nr przeglądu:  

 
2. DANE WYKONAWCY 

 

Osoba zlecająca z ramienia Klienta: 
 

Wykonawca: 
 
Data przyjęcia zlecenia: 
 
Data rozpoczęcia:                   zakończenia: 

 

3.RAPORT WYKONAWCY 

Lp. PRODUKT OPIS WYKONANEJ NAPRAWY  

   

   

   

   

   

Wnioski i uwagi wykonawcy  
................................................................................................

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

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

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

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

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

Zużyte materiały (nr RW) 
a...................................................... 
b...................................................... 
c...................................................... 
d...................................................... 

e...................................................... 
f....................................................... 

4. PODSUMOWANIE 

data i podpis Zamawiającego 
 
.................................................... 

data i podpis Wykonawcy  
 
..................................... 
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Załącznik nr 7 do Umowy z dnia ......Nr …………… 

 

WYKAZ OSÓB 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr  BZP-WPP-2374-2-14-DT-PN-TK/2018 
 

Strona 56 z 58 

Załącznik nr 8 do Umowy z dnia ......Nr ……………. 

 

 
INSTRUKCJA  BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony wszelkich informacji niejawnych uzyskanych  

w trakcie realizacji Umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku  

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,                 

i niniejszą Instrukcją Bezpieczeństwa Przemysłowego. 

2. Realizacja Umowy wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli  „tajne”  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia, po-

twierdzające pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 

„tajne”. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, dostarczy potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kopię posiadanego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, natomiast jego oryginał przedstawi 

Zamawiającemu do wglądu przy podpisaniu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

ważności świadectwa, o którym mowa powyżej przez cały okres obowiązywania Umowy. 

4. Wykonawca jest obowiązany każdorazowo zapewnić, aby realizacja zadań związanych  

z przetwarzaniem informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” była powierzana wyłącznie 

osobom posiadającym odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa i aktualne zaświadczenie stwier-

dzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji              

zadań związanych z dostępem do informacji niejawnych wykaz osób biorących udział w realizacji 

Umowy, posiadających dostęp do informacji niejawnych. 

6. Wykonawca zapewnia, że udział w czynnościach wymagających dostępu do informacji niejawnych              

o klauzuli „tajne” będą miały wyłącznie osoby wymienione w  wykazie, o którym mowa w pkt 5. 

7. Wykaz osób, o którym mowa w pkt 5, sporządzony w formie tabelarycznej, wraz  

z przedstawionymi Zamawiającemu do wglądu oryginałami poświadczeń bezpieczeństwa  

i oryginałami aktualnych zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony infor-

macji niejawnych będzie zawierał następujące informacje: 

a) imię i nazwisko, 

b) imię ojca, 

c) datę i miejsce urodzenia, 

d) numer PESEL, 

e) numer dokumentu tożsamości, na podstawie którego będzie następowała identyfikacja  

w trakcie wykonywania prac, 

f) adres miejsca zamieszkania lub pobytu, 

g) numer aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa wraz z datą ważności i nazwą organu, który je 

wydał oraz klauzulą dostępu do informacji niejawnych, 

h) numer oraz datę wydania aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia  

w zakresie ochrony informacji niejawnych i nazwą organu, który je wydał, 
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i) telefon kontaktowy, 

j) klauzule informacji niejawnych przetwarzanych w ramach realizacji Umowy oraz zakres zadań              

z tym związanych, 

8. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu na piśmie, z 7-dniowym wyprzedzeniem, 

konieczność udziału w realizacji Umowy osób nieujętych w wykazie, o którym mowa  

w pkt 5, wraz z danymi określonymi w pkt. 7, uzasadniając konieczność wprowadzenia zmian perso-

nalnych przy realizacji Umowy oraz przedłożyć do wglądu oryginały poświadczeń bezpieczeństwa i 

oryginały aktualnych zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji 

niejawnych. 

9. Zamawiający wyznacza następujące osoby odpowiedzialne za nadzorowanie, kontrolę  

i doradztwo w zakresie wykonywania przez Wykonawcę obowiązku ochrony informacji niejawnych: 

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

10. Wykonawca wyznacza następującą osobę do współpracy z przedstawicielami Zamawiającego,  

o których mowa w pkt 9, odpowiedzialną za wykonywanie przez Wykonawcę obowiązku ochrony 

informacji niejawnych: 

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

11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu, reprezentowanemu przez przedstawicieli,  

o których mowa w pkt 9, możliwość nadzoru, kontroli i doradztwa  

w zakresie wykonywania przez Wykonawcę obowiązku ochrony informacji niejawnych przekaza-

nych mu w ramach przedmiotowej Umowy. 

12.  Zmiana osób wskazanych w pkt 9 i 10 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie poinformowania dru-

giej strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

13. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego, wraz  

ze szczegółowym uzasadnieniem, o: 

a) zmianach dotyczących zdolności do ochrony informacji niejawnych oraz zmianach  

w systemie ochrony informacji niejawnych Wykonawcy, 

b) wszelkich zmianach danych personalnych osób wyznaczonych przez Wykonawcę  

do realizacji zadań zgodnie z pkt. 5 i 8 niniejszej Instrukcji oraz zmianach ich uprawnień  

do wykonywania zadań związanych z dostępem do informacji niejawnych podczas realizacji 

Umowy.  

14. Przekazywanie materiałów niejawnych o klauzuli „tajne”, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem kancelarii tajnych Zamawiającego i Wykonawcy. 

15. Wykonywanie wszelkich dokumentów powstałych w wyniku kopiowania przekazanych Wykonawcy 

przez Zamawiającego materiałów chronionych jako informacje niejawne, jak również ich poszcze-

gólnych danych, może nastąpić wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego. Dokumen-

ty powstałe w wyniku kopiowania podlegają ewidencji i ochronie, tak jak ich oryginały. 

16. Wszelkie materiały chronione jako informacje niejawne, jak również ich poszczególne dane, przeka-

zywane przez Zamawiającego w ramach realizacji Umowy, stanowią własność Zamawiającego                   

i podlegają niezwłocznemu zwrotowi na każde jego żądanie, w sposób zgodny z obowiązującymi              

w tym zakresie przepisami o ochronie informacji niejawnych. Niniejsze postanowienie stosuje się 
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również do wykonywanych przez Wykonawcę dokumentów powstałych w wyniku kopiowania               

zawierających informacje niejawne, o których mowa w pkt 15. 

17. W przypadku przetwarzania, w trakcie realizacji Umowy, informacji niejawnych  

o klauzuli „zastrzeżone” zastosowanie mają przepisy Ustawy. 

18. W razie naruszenia przepisów wynikających z Ustawy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie osobę wskazaną przez Zamawiającego  

w pkt 9 niniejszej Instrukcji oraz Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Minister-

stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o: 

a) utracie zdolności do ochrony informacji niejawnych na wymaganym poziomie; 

b) przebiegu każdego postępowania związanego z częściową lub całkowitą utratą zdolności                   

do ochrony informacji niejawnych, w tym o otrzymaniu każdej decyzji, również decyzji nieosta-

tecznej lub uruchomieniu procedury cofnięcia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego na 

wymaganym poziomie.  

20. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w terminie 2 dni kalendarzowych                

o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego w drodze ostatecznej decyzji.  

 

 


