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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – NR 15/L/20 

NA: ZAKUP SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ANPR SŁUŻĄCEGO DO ODCZYTU                        
i ANALIZY TABLIC REJESTRACYJNYCH NA POTRZEBY KOMENDY 

WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU w RAMACH PROJEKTU 
„DOSKONALENIE DZIAŁAŃ WYKRYWCZYCH w WALCE z PRZESTĘPCZOŚCIĄ” 
REALIZOWANEGO w RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A LITWA – POLSKA. 

 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Postępowanie prowadzone jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, zwaną 
„Zamawiającym”,  
 
dane adresowe Zamawiającego: 
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 
ul. H. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok        
nr tel. 47 711 3137, faks 47 711 2842 
adres strony internetowej: www.podlaska.policja.gov.pl 
adres poczty elektronicznej: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl  
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

i  nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą 
PZP”. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod kątem 
przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) nie 
podlega wykluczeniu z postępowania. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz akty wykonawcze wydane na jej 
podstawie.  

3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na platformie zakupowej pod adresem 
www.platformazakupowa.pl (zwanej dalej „Platformą”) i pod nazwą postępowania dostępną                    
w tytule SIWZ. W przypadku awarii „platformy” Zamawiający będzie komunikować się                           
z Wykonawcami na pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl,                  
z wyłączeniem składania ofert. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu informatycznego ANPR służącego do odczytu                       

i analizy tablic rejestracyjnych na potrzeby KWP w Białymstoku oraz udostępniania rezultatów 
tych procesów na potrzeby użytkowników Systemu, składającego się z: 

a) Szesnastu zestawów stacjonarnych wraz z niezbędnym zintegrowanym oprogramowaniem, 
które umiejscowione będą na terenie województwa podlaskiego, 

b) Jednego zestawu mobilnego wyposażonego w cztery kamery wraz z niezbędnym 
zintegrowanym oprogramowaniem, 

c) Infrastruktury przetwarzającej i przesyłającej dane z Punktów Obserwacyjnych oraz je 
udostępniającej w KWP Białystok na potrzeby użytkowników Systemu, 

d) Dwóch stanowisk komputerowych mobilnych i jednego stanowiska komputerowego 
stacjonarnego,  
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wraz ze szkoleniem, w ramach programu: „DOSKONALENIE DZIAŁAŃ WYKRYWCZYCH w 
WALCE z PRZESTĘPCZOŚCIĄ” realizowanego w RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A 
LITWA – POLSKA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1SIWZ. 
  
2. Zamawiający  nie dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych. 

 
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
35125300-2 – kamery bezpieczeństwa 
80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego  
 
4. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert wariantowych. 
 
5. Zamawiający nie przewiduje  możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 7 ustawy PZP. 
 
6. Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy PZP) wskazania w ofercie części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) 
podwykonawców. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie 
korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. Zamawiający nie zastrzega obowiązku 
osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach 
zamówienia na dostawy.  
 
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
8. Aukcja elektroniczna nie jest przewidziana. 
 
9. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez       

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że 
wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Za równoważną zostanie 
uznana norma potwierdzająca spełnienie minimalnych parametrów określonych w normie 
wymaganej przez Zamawiającego. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne do 
opisanych przez Zamawiającego w zakresie norm, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez 
niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ  

przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, 
pochodzenia itp., intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego 
wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę 
rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy 
techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego urządzenia, materiały itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jako 
równoważne Zamawiający uzna materiały/urządzenia/produkty posiadające akceptację 
Zamawiającego oraz o bezsprzecznie takich samych lub lepszych parametrach technicznych, 
właściwościach fizykochemicznych i cechach charakterystycznych w stosunku do parametrów, 
właściwości i cech określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
11. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a 

ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, 
jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane.  

 
12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
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13. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2021r.  
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu;  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów –  nie dotyczy w niniejszym postępowaniu; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy w niniejszym postępowaniu; 
c) zdolności technicznej lub zawodowej – nie dotyczy w niniejszym postępowaniu. 

2. Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – art. 
23 ust. 1 ustawy (konsorcjum, spółka cywilna):  
1) dot. konsorcjum - Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, jego upoważnienie musi być udokumentowane 
pełnomocnictwem załączonym do oferty, podpisanym przez upełnomocnionych 
przedstawicieli wszystkich Wykonawców (pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale 
lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na podmiot 
uprawniony do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka 
korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym 
przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przedstawienia 
umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, 
regulującej współpracę Wykonawców; 

2) dot. spółki cywilnej – w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania spółki 
cywilnej w postępowaniu, w ofercie należy złożyć: 

- pełnomocnictwo wystawione przez wszystkich wspólników (w oryginale lub kopii       
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na osobę 
uprawnioną do występowania w imieniu spółki cywilnej lub do reprezentowania jej w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

3)  Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania; 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 
PZP. 
Dodatkowo, Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
1) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, tj.: 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 (t. j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228); 

2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP, tj.: który naruszył obowiązki dotyczące 
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba, że 
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 oraz 16-20                      
i ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której 
mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie  
ust. 4. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

7. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy. 
8. Udział innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – nie dotyczy w 

niniejszym postępowaniu, Zamawiający nie postawił warunków udziału w postępowaniu.  
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY: 
1. Na ofertę Wykonawcy składa się: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2 SIWZ – formularz składa się 
pod rygorem nieważności w formie oryginału, w postaci elektronicznej, opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie z zapisami rozdz. X ust. 2 SIWZ. 

Do oferty Wykonawca musi dołączyć: 
b) aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) -

sporządzony pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:  
- Wykonawcę,  
- każdego z Wykonawców oddzielnie – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie (dotyczy konsorcjum i spółki cywilnej),  
który stanowi  wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania w zakresie określonym przez Zamawiającego, o treści zgodnej ze wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016) -  wzór stanowi załącznik nr 
3 SIWZ. JEDZ należy złożyć w oryginale i wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania 
dostępną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:  
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-
Zamowienia-instrukcja.pdf 
 
Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia w zakresie potwierdzającym spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 
UWAGA!!!  
Wykonawca w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia: „KRYTERIA 
KWALIFIKACJI” wypełnia tylko sekcję α. 
 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie JEDZ zobowiązany 
jest złożyć każdy członek konsorcjum i każdy wspólnik spółki cywilnej. Dokument ten ma 
wstępnie potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania. 
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Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 
JEDZ dotyczący podwykonawców. 

 
JEDZ składa się w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym – zgodnie z zapisami rozdz. X ust. 3 lit a) SIWZ 
 
Jednolity dokument może zostać wypełniony w narzędziu znajdującym się pod adresem: 
https://espd.uzp.gov.pl 
Celem realizacji powyższego Wykonawca pobiera jednolity dokument w formacie xml 
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego i wypełnia w narzędziu, o którym mowa 
powyżej. 
 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: 
- ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, 
- ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego treść powinna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy. Dla ważności pełnomocnictwa wymaga się 
podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.  
Korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.  
Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w formie oryginału, w postaci elektronicznej, 
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie z zapisami rozdz. X ust. 
3 lit b) SIWZ 
 

d) dokument potwierdzający wniesienie wadium - dokument stanowiący niepieniężną formę 
wadium (gwarancja/poręczenie) powinien być złożony w oryginale, w postaci 
elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 
upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) – zgodnie z zapisami rozdz. X 
ust. 3 lit c) oraz zgodnie z postanowieniami rozdz. VIII SIWZ; 
 

2. Dokumenty wymagane po złożeniu ofert. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązek 
złożenia oświadczenia dotyczy sytuacji, gdy w postępowaniu zostanie złożona więcej niż jedna 
oferta. 
 

3. Na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie (bez obowiązku składania w ofercie) 
do złożenia poniższych dokumentów będzie zobowiązany Wykonawca, którego oferta zostanie 
oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza: 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
a) Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu; 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 

i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
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ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności – załącznik nr 4 SIWZ; 

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 4 SIWZ; 

d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – 
załącznik nr 5 SIWZ; 

g) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które muszą złożyć Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o zamówienie (konsorcja, s.c.): 
a)  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – według załącznika nr 3 SIWZ                    

- wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, zgodnie z 
postanowieniami rozdz. VI ust. 1 lit. b; 

b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                   
o którym mowa w ust. 2 – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP; 

c) dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt. 2  lit a-g) – na wezwanie Zamawiającego, w 
wyznaczonym terminie 
- składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych składa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.) w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia oraz z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 
16.10.2018r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2018r., poz. 
1993). 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. a) składa informację z 
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp- 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. d, e, g składa dokument lub 
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dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
3) 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 wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis dotyczący terminu wystawienia dokumentów z ust. 1 i 
2 stosuje się odpowiednio. 

4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w ust. 
3 pkt.2 lit. a) składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1, w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                           
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,                       
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                                  
Z WYKONAWCAMI 
1. Na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja 

między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń, w tym 
oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający w niniejszym 
postępowaniu nie dopuszcza składania jakichkolwiek dokumentów w postaci papierowej. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie pod adresem 
www.platformazakupowa.pl (zwana dalej „Platformą”) i pod nazwą lub numerem postępowania 
dostępną w tytule SIWZ. W zakładce „Załączniki do postępowania” dostępna jest dokumentacja 
niniejszego postępowania. Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
www.platformazakupowa.pl (formularz Wyślij wiadomość dostępny na stronie dotyczącej danego 
postępowania) oraz poczty elektronicznej zamawiającego: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl , z 
zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Wykonawca składa ofertę oraz jednolity europejski dokument zamówienia wraz z wymaganymi 
dokumentami zgodnie z rozdz. X ust. 3 SIWZ za pośrednictwem Formularza składania oferty lub 
wniosku dostępnego na www.platformazakupowa.pl. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii 
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
określają: „REGULAMIN platformazakupowa.pl” oraz „Instrukcja dla Wykonawców 
platformazakupowa.pl”, dostępne na stronie Platformy. Regulamin znajduje się na stronie głównej 
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Platformy, natomiast Instrukcja dostępna jest pod danym postępowaniem w polu „Wymagania i 
specyfikacje” wybierając „Pod linkiem”. 

6. Złożenie oferty przez Wykonawcę będzie równoznaczne z akceptacją „REGULAMINU 
platformazakupowa.pl” oraz zapoznaniem się z „Instrukcją dla Wykonawców 
platformazakupowa.pl” 

7. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 500 MB 
przy maksymalnej ilości 10 plików lub spakowanych folderów.  

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej 
Zamawiającego wynosi 32 MB. 

9. Szczegółowe informacje dotyczące formatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu 
przekazania danych określają: „REGULAMIN platformazakupowa.pl” oraz „Instrukcja dla 
Wykonawców platformazakupowa.pl”, dostępne na stronie „Platformy”, w których określono w 
szczególności że: 
a) Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system. Możliwość otworzenia pliku 

oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu 
składania ofert. 

b) Oznaczenie czasu odbioru danych: 

Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie 
przycisku “Złóż ofertę” w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została 
złożona. 
Za datę przekazania korespondencji, o której mowa z ust. 3 za pomocą „Platformy” przyjmuje 
się datę jej prawidłowego przekazania poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” na 
„Platformie”| i wyświetleniu komunikatu, że wiadomość została wysłana. 
Za datę przekazania korespondencji, o której mowa w ust. 3 za pomocą poczty elektronicznej 
przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. 

c) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych zgodnie z Załącznikiem nr 2 
do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w 
szczególności: .txt; .rtf; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; 
.csv, .zip, .tar, .gz, (.gzip), .7Z 

 
d) Specyfikacja połączenia: 

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl 
to: 

− komputer klasy PC lub MAC, o następującej minimalnej konfiguracji: pamięć 2GB RAM, 
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, 
Linux lub ich nowsze wersje, 

− przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej 
wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”, 

− łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s, 
− platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 

1024x768 pikseli. 
e) Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

− dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES, 
− dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć 

formatu XAdES (stanowiącego odrębny plik). W związku z tym Wykonawca zobowiązany 
będzie załączyć oddzielny plik z podpisem. 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 1a ustawy 
Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie: 
www.podlaska.policja.gov.pl. 
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11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający 
udostępni na stronie internetowej: www.podlaska.policja.gov.pl. 

12.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców. 
13.  Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: 
 Anna Gołko tel. 47 711 3137, Grażyna Sacharko tel. 47 711 35 17 – w sprawie procedury 

udzielania zamówień publicznych,  
Marcin Kalinko tel. 47 711 21 40 –  w sprawie przedmiotu zamówienia. 

Informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00. 
 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  
19.500,00 zł – dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) 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 (tekst jedn.  
Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku: 

 
NBP Oddział Okręgowy w Białymstoku 

Nr 25101010490008661391200000 
 
W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych wadium należy złożyć zgodnie                 
z wymaganiami określonymi w rozdz. X ust. 3 lit c) SIWZ, tj. w postaci elektronicznej poprzez 
załączenie na „platformie zakupowej” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzenie go 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do jego wystawienia 
(wystawców dokumentu). 
 
Wadium wnoszone w formach niepieniężnych musi wyraźnie określać, że wniesione w takiej formie 
podlega zatrzymaniu na rzecz Zamawiającego w okolicznościach podanych w art. 46 ustawy Pzp. 
Z treści dokumentu wadialnego powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy 
Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 
 
Wadium wnoszone w formach niepieniężnych musi zapewniać jego obowiązywanie na okres nie 
krótszy niż czas związania ofertą.  
Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium powinny zawierać numer przetargu, którego dotyczą 
lub jego nazwę. 
 
Wadium musi być wniesione nie później niż do terminu określonego w rozdz. XI ust. 1 SIWZ. 
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które                                   
w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 
Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy swojej oferty wadium, w terminie, w wysokości oraz 
formie wskazanej w niniejszej SIWZ oraz ustawie zostanie odrzucona z postępowania na podstawie 
art. 89 ust. 1 lit. 7b ustawy PZP. 
ZWROT WADIUM: 
1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 
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2) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

3) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

4) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.  

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 

żądano; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i musi zawierać 

oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI ust. 1 SIWZ. 
2. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Zamawiający zaleca 
następujące formaty danych: „pdf”, „doc”, „docx”. 

3. Składane wraz z ofertą za pośrednictwem „Platformy” dokumenty i oświadczenia powinny mieć 
następującą formę: 
a) Oświadczenie tj.: „jednolity europejski dokument zamówienia” o którym mowa w rozdz. 

VI ust. 1 lit b) powinno być złożone w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności; 

b) Pełnomocnictwo określone w rozdz. VI ust. 1 lit. c) SIWZ – jeśli dotyczy. 
Pełnomocnictwo winno być złożone: 
- w formie oryginału, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy lub  

osoby upoważnionej do reprezentacji wskazanej we właściwym rejestrze lub notarialnie 
poświadczonej kopii w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym notariusza. 

c) Dokument stanowiący niepieniężną formę wadium (gwarancja/poręczenie) powinien być 
złożony w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu – 
przedstawicieli Gwaranta) w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej 
dokument. 
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4. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę na potwierdzenie spełniana warunków 
udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia, że 
oferowane odpowiednio dostawy/ usługi/ roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego, powinny być złożone zgodnie z formą określoną w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 1261, 
Dz.U. z 2018r. poz. 1991), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126) oraz rozporządzeniem Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U z 2018r., poz. 1993). 

a) Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 
lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem; 

b) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą; 

c) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o 
której mowa w lit. a) następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
6. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne oraz 

wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 
7. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę. 
8. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.). Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł że nie mogą one być udostępniane oraz 
wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może objąć tajemnicą przedsiębiorstwa informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 
Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zamieszczone w 
odrębnym pliku i załączone w sposób określony w „Instrukcji dla Wykonawców 
platformazakupowa.pl”. 

9. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
10. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem „Platformy” pod 

adresem: www.platformazakupowa.pl do dnia 16.02.2021 r. do godz. 10:30:00. 
2. Sposób złożenia, zmiany lub wycofania  oferty opisany został w „Instrukcji dla Wykonawców 

platformazakupowa.pl”. Ofertę należy złożyć w oryginale. 
3. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może zmienić ani wycofać oferty. 
4. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na „Platformie”. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 16.02.2021r., o godz. 11:00:00 za pośrednictwem „Platformy”,                          

w siedzibie Zamawiającego w Zespole ds. Zamówień Publicznych i jest jawne. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
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7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp.  

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.podlaska.policja.gov.pl 
informacje z otwarcia ofert. 

 
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za 
realizację przedmiotu zamówienia.  

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 
określonym w niniejszej SIWZ.  

3. Cena ofertowa brutto musi być wyliczona i podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 
(zasada zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić  
w górę).  

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że 
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub  świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 
1. Oferty złożone przez Wykonawców będą oceniane według poniższych kryteriów:  

 

Lp. Opis kryterium oceny oferty Znaczenie w % Sposób oceny 

1. Cena (wartość całkowita brutto) 60 % Według wzoru podanego poniżej 

2. 
Pojedyncze (zredukowane) 

logowanie dla Systemu SSO  
5 % Według punktacji podanej poniżej 

3. Zapora sieciowa 10% Według punktacji podanej poniżej 

4. 
Instalacja zestawu mobilnego                 

w pojeździe 
15% Według punktacji podanej poniżej 

5. 
Termin usunięcia awarii 

krytycznej 
10% Według punktacji podanej poniżej 

 
1) Kryterium pierwsze: cena  

 
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 60 pkt. 
1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt. 
W kryterium: „cena oferty” Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru: 
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 C=(Cmin/Cbad) x 60 pkt 
gdzie: 
Cmin – najniższa cena oferty spośród złożonych, niepodlegających odrzuceniu ofert 
Cbad – cena oferty ocenianej 
 
2) Kryterium drugie: pojedyncze (zredukowanie) logowanie do Systemu SSO 

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 5 pkt.  
 

Za wykonanie usługi pojedynczego (zredukowanego) logowania dla Systemu SSO Wykonawca 
otrzyma 5 pkt. 
Za wykonanie usługi pojedynczego (zredukowanego) logowania bez usługi SSO Wykonawca otrzyma 
0 pkt. 
 
Celem usługi SSO jest uproszczenie logowania do elementów systemu z jednoczesnym zwiększeniem 
poziomu bezpieczeństwa za poziomie autoryzacji. 
Usługa SSO: 
1. Zostanie umieszczona w Systemie. 
2. Obsługiwać będzie wszystkie elementy Systemu, w których występuje proces AAA. 

Zamawiający akceptuje do niej dostęp z lokalizacji SPLPR/MPLPR. 
3. Będzie współpracować z monitoringiem Systemu w zakresie monitoringu zdarzeń AAA. 
4. Będzie wymagać weryfikacji dwuetapowej w postaci klucza sprzętowego lub aplikacji na 

telefony z systemem Android lub mobilnym iOS. 
5. Nie może wymagać do działania sieci Internet. 
6. Licencja na usługę SSO musi zapewniać używanie jej przez Zamawiającego w okresie 

przynajmniej 5 lat od daty odbioru systemu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a produkt 
jest objęty wsparciem producenta przynajmniej do końca pierwszego kwartału 2025 roku w 
zakresie krytycznych usterek i błędów bezpieczeństwa.  

 
3) Kryterium trzecie: zapora sieciowa 

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 10 pkt.  
 
Za instalację i konfigurację systemu usługi zapory sieciowej Wykonawca otrzyma 10 pkt. 
Za brak instalacji i konfiguracji systemu usługi zapory sieciowej Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
 
Instalacja i konfiguracja przez Wykonawcę Systemu usługi zapory sieciowej (aplikacji) analizującej i 
blokującej ruch sieciowy pomiędzy aplikacjami systemu i kamerami LPR w oparciu o szczegółową 
analizę pracy protokołów warstw 5-7 modelu OSI zastosowanych pobierania danych z kamer LPR. 
Usługa zapory sieciowej: 
1. Zostanie umieszczona w Systemie. 
2. Nie może wymagać do działania sieci Internet. 
3. Licencja na usługę zapory sieciowej musi zapewniać używanie jej przez Zamawiającego w 

okresie przynajmniej 5 lat od daty odbioru systemu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a 
produkt jest objęty wsparciem producenta przynajmniej do końca pierwszego kwartału 2025 
roku w zakresie krytycznych usterek i błędów bezpieczeństwa. 

 
4) Kryterium czwarte: instalacja zestawu mobilnego w pojeździe 

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 15 pkt.  
 
Za instalację zestawu mobilnego w pojeździe bez dodatkowego oprzyrządowania zewnętrznego (np. 
boks dachowy, bagażnik dachowy itp.) – 15 pkt 
Za instalację zestawu mobilnego przy użyciu dodatkowego oprzyrządowania zewnętrznego – 0 pkt 
 
5) Kryterium piąte: termin usunięcia awarii krytycznej  
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W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 10 pkt.  
Za usunięcie awarii: 
do 6 godzin – Wykonawca otrzyma 10 pkt 
od 7 do 12 godzin – Wykonawca otrzyma 5 pkt 
powyżej 12 godzin – Wykonawca otrzyma 0 pkt 
 
 W przypadku niepodania (niewpisania) przez Wykonawcę wymaganych w formularzu ofertowym 

danych dotyczących kryteriów oceny ofert Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 
najniżej punktowane rozwiązania i nie przyzna Wykonawcy żadnych punktów. 
 

 

ŁĄCZNA PUNKTACJA BĘDZIE  PRZELICZANA WG PONIŻSZEGO WZORU: 

LP = C + SSO + Zs + P + A   

gdzie: 
LP – ilość uzyskanych punktów ogółem 
C –  liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 1 „cena” 
SSO  –  liczba punktów przyznanych w kryterium nr 2 „Pojedyncze (zredukowane) logowanie dla 
Systemu SSO” 
Zs - liczba punktów przyznanych w kryterium nr 3 „Zapora sieciowa” 
P- liczba punktów przyznanych w kryterium nr 4 „Instalacja zestawu mobilnego w pojeździe” 
A - liczba punktów przyznanych w kryterium nr 5 „Termin usunięcia awarii krytycznej” 
 

2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

 
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
1. Z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą, który 

złoży ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa  zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp,  
z wymogami kodeksu cywilnego oraz warunkami niniejszej SIWZ. 

2. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, stanowi załącznik nr 6 SIWZ. 

3. Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i  terminie zawarcia umowy.  
4. Zamawiający wymaga, by Wykonawca przed zawarciem umowy złożył wypełnioną 

Specyfikację Cenową, zgodnie ze wzorem określonym w projekcie umowy, stanowiącym 
załącznik nr 6 SIWZ. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia.  

6. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego 
działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego 
oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem 
umowy Wykonawca ten przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 
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września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 505), chyba, że 
dokument został złożony przez Wykonawcę w ofercie. 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY.  
Na podst. art. 147 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.  
Powyższe zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: 
 pieniądzu; 
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
 gwarancjach bankowych; 
 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić 
przelewem na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku: 

 

NBP Oddział Okręgowy w Białymstoku 
Nr 25101010490008661391200000 

 

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej, 
stosowny dokument (oryginał) należy złożyć w:  

Zespole ds. Zamówień Publicznych KWP w Białymstoku  
15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65 

od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 15.00  
 

Treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy podlega akceptacji Zamawiającego. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 
ustawy PZP.  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na zasadach określonych  
w art. 151 ust. 1 - 3 ustawy PZP. 
 
XVI. OGÓLNE WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 SIWZ.  
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest w przypadkach          

i na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 SIWZ. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną. 
 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale VI ustawy Pzp – środki ochrony prawnej.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie można 



 

16 
 

wnosić zgodnie z art. 180 i 182  ustawy PZP do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 
jego kopię Zamawiającemu. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. 

5. Terminy wniesienia odwołania: 
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
5.4. Jeśli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

 
XVIII. REGULACJE RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w 

Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok; 
 inspektor  ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – 

dane zostały zamieszczone na stronie BIP KWP w Białymstoku, adres e-mail inspektora danych 
osobowych: iod.kwp@bk.policja.gov.pl;  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 15/L/20 prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dalej 
„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W 
przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**. 
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
____________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 

ZATWIERDZAM: 
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Załącznik nr 1 SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Cel i przeznaczenie dokumentu 
 

Celem niniejszego dokumentu jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu 
dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego na zakup systemu informatycznego ANPR służącego do 
odczytu i analizy tablic rejestracyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. 
 
2. OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH SKRÓTÓW I OZNACZEŃ 

 

L.p. Skrót, akronim Objaśnienie 
1 1000BASE-T Standard sieci Ethernet. 
2 3G Standard mobilnej transmisji danych. 

3 AAA Autentyfikacja, autoryzacja, rozliczalność. 
4 ActiveDirectory Standard usługi katalogowej. 
5 Administrator Osoba odpowiedzialna zna nadzór i konfigurację pracy Systemu. 

6 AES Algorytm kryptograficzny. 
7 API Interfejs programowania/programistyczny aplikacji. 

8 APN Usługa komunikacyjna Operatora w sieci mobilnej. 

9 BMC 
Funkcjonalność pozwalająca na zdalne zrządzanie urządzeniem, 
fizycznie niezależna od jego podstawowych zasobów użytkowych. 

10 BTS Element fizycznej infrastruktury komunikacyjnej Operatora. 

11 Certyfikat Certyfikat zgodny z standardem X.509. 

12 Chmura 
Środowisko przetwarzania danych, gdzie Zamawiający nie ma pełnej 
kontroli nad całą infrastrukturą przetwarzania danych. 

13 CLI Rodzaj interfejsu w formie tekstowej. 
14 CPU Główny układ obliczeniowy wykonujący instrukcje na danych. 
15 dB Logarytmiczna jednostka miary mocy. 

16 dBm Logarytmiczna jednostka miary mocy wzg. 1 mW. 
17 DHCP Standard protokołu konfiguracyjnego parametrów IPv4. 

18 DNS 
Standard zamiany nazw słownych niereprezentujący adresy IPv4 na ich 
postać numeryczną. 

19 ECC Technika wykrywania i korekcji błędów. 

20 ESR Mozilla Firefox 
Wersja przeglądarki internetowej o wydłużonym okresie wsparcia i 
rzadziej wprowadzanych nowych funkcjach fundacji Mozilla. 

21 Firmware 
Rodzaj oprogramowania ściśle powiązanego ze sprzętem, o nieznanych 
funkcjach wewnętrznych i bez możliwości wpływu na jego 
konfigurację i działanie przez Administratora sprzętu. 

22 GB 8 000 000 000 bitów. 
23 GPS Globalny System Pozycjonowania. 

24 GSM Standard mobilnych sieci komunikacyjnych. 
25 GUI Rodzaj interfejsu w formie graficznej. 
26 IKE2 Protokół zestawienia bezpiecznego skojarzenia stron. 

27 IP66 Norma odporności obiektu na warunki środowiskowe. 
28 IPS Sposób budowy ekranu matrycy ciekłokrystalicznej. 
29 IPsec Standard poufności, integralności i innych cech bezpieczeństwa. 
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30 IPv4 Standard protokołu komunikacyjnego w sieciach. 

31 KGP Komenda Główna Policji. 

32 Klaster 
Środowisko przetwarzania danych złożone z wielu oddzielnych 
urządzeń i elementów oprogramowania. 

33 KVM Klawiatura, Video, Mysz. 
34 KWP Białystok Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku. 
35 L3 Odniesienie do warstwy 3 modelu OSI w sieciach. 

36 LAN Sieć i jej elementy kontrolowane przez Zamawiającego. 
37 LPR Odczytywanie Tablic Rejestracyjnych 

38 LTE 
Standard mobilnych sieci komunikacyjnych/Standard transmisji 
danych. 

39 Mbps Milion bitów na sekundę. 
40 MPLPR Mobilny Punkt LPR (z mobilną kamerą). 

41 
MSSQL, MySQL, 
Oracle 

Produkty Bazodanowe Systemy zarządzania bazami danych. 

42 NTP Standard synchronizacji czasu przez sieć. 

43 NVME Standard komunikacji z dyskami półprzewodnikowymi. 

44 NVMO 
Rodzaj mobilnego Operatora nie posiadający własnej fizycznej 
infrastruktury telekomunikacyjnej, a używający do świadczenia usług 
infrastruktury telekomunikacyjnej Operatora ją posiadającego. 

45 Operator Operator telekomunikacyjny zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. 

46 OPZ 
Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z Prawem Zamówień 
Publicznych. 

47 PFS Standard gwarancji niepowtarzalności kluczy szyfrujących. 
48 prefix Metoda adresowania w IPv4. 

49 
Punkt Obserwacyjny 
(PO) 

Miejsce dokonywania obserwacji przez kamerę LPR. 

50 RAM Pamięć ulotna. 
51 RFC (numer) Specyfikacja standardu komunikacyjnego. 

52 RSA Algorytm kryptograficzny. 
53 RSRP Reference Signal Receive Power – miara mocy sygnału. 

54 
SIM (nano, mikro, 
mini) 

Rodzaj klucza sprzętowego udostępniającego określone zasoby 
Operatora jego sieci komunikacyjnej o rożnych wymiarach. 

55 SINR 
Signal to Interference plus Noise Ratio- miara jakości sygnału 
użytkowego w stosunku do zakłóceń i szumu. 

56 SMS 
Usługa w wysłania krótkich wiadomości tekstowych w sieciach 
mobilnych Operatorów. 

57 SMT 
Technika polegająca na jednoczesnym współdzieleniu tego samego 
potoku obliczeniowego przez więcej niż jeden wątek obliczeniowy. 

58 SPLPR Stacjonarny Punkt LPR (z stacjonarną kamerą). 
59 SSD Dysk półprzewodnikowy pamięci stałej. 

60 SSH Rodzaj szyfrowanego protokołu komunikacyjnego. 
61 System Przedmiot Zamówienia. 

62 Szafa rack 19” 
Standard rozmieszczenia elementów w obudowach instalowanych w 
pomieszczeniach. 

63 TB 8 000 000 000 000 bitów. 
64 TLS Standard poufności, integralności i innych cech bezpieczeństwa. 

65 Transmisja danych 
Komunikacja przy użyciu IPv4 za pomocą APN w sieci GSM, ciemne 
włókno światłowodowe, kabel skrętka kategorii 5. 

66 USB Standard złącza w różnych wykonaniach fizycznych (np. A, C). 

67 UTC Uniwersalny Czas Koordynowany. 
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68 Użytkownik Osoba używająca funkcji Systemu. 

69 V Jednostka napięcia - wolt. 
70 VAC Napięcie przemienne. 

71 VESA Standard mocowania monitora komputerowego. 
72 VPN Wirtualna sieć prywatna. 
73 W Jednostka mocy - Wat. 

74 WAN Sieć i jej elementy poza kontrolą Zamawiającego. 
75 WiFi-Gen6 Standard transmisji w sieciach bezprzewodowych. 
75 xml, cvs, txt Standard struktury wewnętrznej pliku. 

 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
3.1. Informacje ogólne. 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zintegrowanego systemu informatycznego ANPR służącego do 
odczytu i analizy tablic rejestracyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz 
udostępniania rezultatów tych procesów na potrzeby użytkowników Systemu, składającego się z: 
3.1.1. Szesnastu zestawów stacjonarnych wraz z niezbędnym zintegrowanym oprogramowaniem, które 

umiejscowione będą na terenie województwa podlaskiego. 
3.1.2. Jednego zestawu mobilnego wyposażonego w cztery kamery wraz z niezbędnym zintegrowanym 

oprogramowaniem. 
3.1.3. Infrastruktury przetwarzającej i przesyłającej dane z Punktów Obserwacyjnych oraz je udostępniającej 

w KWP Białystok na potrzeby użytkowników Systemu. 
3.1.4. Dwóch stanowisk komputerowych mobilnych i jednego stanowiska komputerowego stacjonarnego. 
 
3.2. Wykaz lokalizacji objętych zamówieniem. 
 
3.2.1. Kamery stacjonarne umiejscowione będą na terenie województwa podlaskiego. Poniżej wykaz 

lokalizacji poszczególnych kamer: 
 
Lokalizacja nr 1 

Lokalizacja Augustów ul. 29 Listopada 
Współrzędne geograficzne 53.846437, 22.998835 
Zarządca Urząd Miasta w Augustowie 
Rodzaj Słup oświetleniowy betonowy 
Zasilanie Zasilanie pracujące w określonych porach: od zmierzchu do świtu (w 

zależności od pory roku), zasilanie z akumulatora  
 
Lokalizacja nr 2 

Lokalizacja Augustów ul. Wojska Polskiego 
Współrzędne geograficzne 53.832935, 22.963106 
Zarządca Urząd Miasta w Augustowie 
Rodzaj Słup oświetleniowy stalowy Nr 1414 
Zasilanie Zasilanie pracujące w określonych porach: od zmierzchu do świtu (w 

zależności od pory roku), zasilanie z akumulatora  
 
Lokalizacja nr 3 

Lokalizacja Dąbrowa Białostocka, Rondo Ofiar Katastrofy Lotniczej w 
Smoleńsku  

Współrzędne geograficzne 53.662943, 23.343516 
Zarządca Burmistrz Miasta Dąbrowa Białostocka 
Rodzaj Słup oświetleniowy betonowy okrągły 
Zasilanie Zasilanie bezprzerwowe 230V 
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Lokalizacja nr 4 
Lokalizacja Grajewo ul. Kopernika (wjazd do Grajewa z kierunku Augustowa) 
Współrzędne geograficzne 53.649307, 22.464666 
Zarządca Zakład Energetyczny  
Rodzaj Słup betonowy okrągły 
Zasilanie Zasilanie bezprzerwowe 230V 

 
Lokalizacja nr 5 

Lokalizacja Grajewo ul. Kopernika (wyjazd w kierunku Augustowa) 
Współrzędne geograficzne 53.649194, 22.464750 
Zarządca Zakład Energetyczny  
Rodzaj Słup betonowy okrągły Nr 21 
Zasilanie Zasilanie bezprzerwowe 230V 

 
Lokalizacja nr 6 

Lokalizacja Knyszyn ul. Tykocka 
Współrzędne geograficzne 53.310277, 22.916818 
Zarządca Zakład Energetyczny 
Rodzaj Słup betonowy okrągły Nr 6 
Zasilanie Zasilanie bezprzerwowe 230V 

 
Lokalizacja nr 7 

Lokalizacja Konarzyce ul. Łomżyńska (kierunek OstrówMazowiecka) 
Współrzędne geograficzne 53.129104, 22.039481 
Zarządca Zakład Energetyczny 
Rodzaj Słup betonowy okrągły Nr 22 
Zasilanie Zasilanie bezprzerwowe 230V 

 
Lokalizacja nr 8 

Lokalizacja Korycin ul. Białostocka (kierunek Białystok) 
Współrzędne geograficzne 53.442871, 23.094822 
Zarządca Zakład Energetyczny 
Rodzaj Słup betonowy okrągły 
Zasilanie Zasilanie bezprzerwowe 230V 

 
Lokalizacja nr 9 

Lokalizacja Podgórze (kierunek Łomża) 
Współrzędne geograficzne 53.109822, 22.128538 
Zarządca Zakład Energetyczny 
Rodzaj Słup betonowy okrągły Nr 30 
Zasilanie Zasilanie bezprzerwowe 230V 

 
Lokalizacja nr 10 

Lokalizacja Sztabin ul. Augustowska (wjazd od strony Białegostoku) 
Współrzędne geograficzne 53.677320, 23.104370 
Zarządca Zakład Energetyczny 
Rodzaj Słup betonowy okrągły Nr 4 
Zasilanie Zasilanie bezprzerwowe 230V 

 
Lokalizacja nr 11 

Lokalizacja Suwałki ul. Pułaskiego 
Współrzędne geograficzne 54.126850, 22.946421 
Zarządca Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach 
Rodzaj Słup oświetleniowy 
Zasilanie Zasilanie pracujące w określonych porach: od zmierzchu do świtu (w 

zależności od pory roku), zasilanie z akumulatora, ładowanie w nocy 
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Lokalizacja nr 12 

Lokalizacja Suwałki ul. Reja 
Współrzędne geograficzne 54.129901, 22.930332 
Zarządca Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach 
Rodzaj Słup oświetleniowy Nr 54 
Zasilanie Zasilanie pracujące w określonych porach: od zmierzchu do świtu (w 

zależności od pory roku), zasilanie z akumulatora, ładowanie w nocy 
 

            Lokalizacja nr 13 
Lokalizacja Suwałki ul. Sejneńska 
Współrzędne geograficzne 54.094853, 22.972224 
Zarządca Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach 
Rodzaj Słup oświetleniowy Nr 28 
Zasilanie Zasilanie pracujące w określonych porach: od zmierzchu do świtu (w 

zależności od pory roku), zasilanie z akumulatora, ładowanie w nocy 
 
Lokalizacja nr 14 

Lokalizacja Suwałki ul. Sejneńska 
Współrzędne geograficzne 54.095071, 22.971731 
Zarządca Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach 
Rodzaj Słup oświetleniowy Nr 35 
Zasilanie Zasilanie pracujące w określonych porach: od zmierzchu do świtu (w 

zależności od pory roku), zasilanie z akumulatora, ładowanie w nocy 
 
Lokalizacja nr 15 

Lokalizacja Suwałki ul. Wojska Polskiego 
Współrzędne geograficzne 54.052330, 22.936850 
Zarządca Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach 
Rodzaj Słup sygnalizacji świetlnej Nr 5 
Zasilanie Zasilanie bezprzerwowe 230V 

 
Lokalizacja nr 16 

Lokalizacja Suwałki ul. Wojska Polskiego 
Współrzędne geograficzne 54.052192, 22.937080 
Zarządca Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach 
Rodzaj Słup sygnalizacji świetlnej 
Zasilanie Zasilanie bezprzerwowe 230V 

 
3.2.2. Kamery mobilne będą wykorzystywane wyłącznie na terenie Polski. 
 
3.2.3. Pozostałe elementy Systemu zostaną umieszczone w budynkach Policji w Białymstoku ul. Sienkiewicza 

65, ul. Warszawska 65 i w Suwałkach ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 26. 
 
4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące Systemu. 
 

Wykonawca dostarczy system informatyczny ANPR składający się z szesnastu zestawów stacjonarnych 
wraz z niezbędnym zintegrowanym oprogramowaniem, które umiejscowione będą na terenie województwa 
podlaskiego, jednego zestawu mobilnego wyposażonego w cztery kamery wraz z niezbędnym zintegrowanym 
oprogramowaniem, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania służący do obserwacji i identyfikacji 
pojazdów, nagrywania materiałów i przekazywania informacji o poszukiwanych pojazdach. Uzyskane w ten 
sposób dane będą gromadzone na serwerach w KWP Białystok. 



 

23 
 

Wszystkie elementy Systemu muszą być ze sobą zgodne - tzn. muszą współpracować z sobą w sposób 
prawidłowy, z zachowaniem wymogów technicznych własnych i urządzeń współpracujących. 
Ze względu na niestandardowy charakter SPLPR i MPLPR jako produktu końcowego (brak na rynku gotowych 
produktów spełniających wymagania Zamawiającego) Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę, aby 
zastosowane rozwiązanie nie naruszało patentów i praw autorskich. 
 
Ww. system będzie składał się z następujących funkcjonalności: 
4.1.1. OCR tablicy rejestracyjnej pojazdu w punkcie obserwacyjnym stacjonarnym i mobilnym oraz 

oznaczenie obrazu tablicy rejestracyjnej metadanymi: numer rejestracyjny pojazdu, identyfikator 
zdarzenia, czas wystąpienia zdarzenia, miejsce lub lokalizacja GPS zdarzenia. 

4.1.2.  Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do przesyłanych i przechowywanych danych 
na poziomie sieci i zdalnie. 

4.1.3. Przechowywanie i przetwarzanie danych w sposób zapewniający dostępność na poziomie ponad 99,9%. 
4.1.4. Powiadomienie użytkownika przy użyciu usługi SMS o zaobserwowaniu przez punkt obserwacyjny 

poszukiwanego przez niego numeru tablic rejestracyjnych. 
4.1.5. Wyszukiwanie wybranych danych na postawie kryteriów wynikających z metadanych oraz ich 

zabezpieczanie (w oparciu o nośniki zewnętrzne) na potrzeby procesowe przez administratora systemu 
z poziomu stanowisk do zarządzania systemem. 

4.1.6. SPLPR nie przechowuje danych (dane są natychmiastowo przekazywane do KWP w Białymstoku). 
4.1.7. Wszystkie elementy składowe Systemu będą miały mechanizmy lokalnej autoryzacji 

użytkowników/administratorów. 
4.1.8. Monitoring i logowanie działania elementów systemu. 
4.1.9. Wszystkie elementy składowe Systemu będą miały mechanizmy do wykonania zabezpieczenia ich 

konfiguracji technicznej i późniejszego jej odtworzenia. 
4.1.10. System ma być przeznaczony do pracy ciągłej 7/24/365. 
4.1.11. Interfejsy Użytkowników wszystkich elementów Systemu muszą być w języku polskim. Interfejsy 

Administratorów Systemu muszą być w języku polskim lub angielskim. 
4.1.12. Wszystkie dostarczone w ramach Systemu urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane 

nie później, niż w 2020 r. Nie dopuszcza się urządzeń odnowionych (zwróconych do producenta i 
później odsprzedanych ponownie przez producenta). 

 
Zamawiający jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwolenia na zainstalowanie SPLPR w poszczególnych 

lokalizacjach. Zamawiający nie dopuszcza instalacji kamer LPR nad jezdniami. 
 Zamawiający zapewni zasilanie sieciowe 230V AC dla instalowanych przez Wykonawcę urządzeń w 
postaci puszki instalacyjnej SCAME, model 686.204 ze złączem w postaci płytki odgałęźnej o wymiarach 4x2,5 
mm2 zamontowanej na słupie energetycznym/oświetleniowym. Wykonawca musi wykonać samodzielnie 
połączenie do tej puszki z obudowy punktu stacjonarnego. 
 
4.2. Szczegółowy opis elementów systemu: 
 

4.2.1. Kamery obserwacyjne wraz z instalacją i serwisem. 
 
 Składają się one z kompletu wyposażenia dostarczonego i zintegrowanego przez Wykonawcę, to jest z: 
4.2.1.1. Kamer LPR (jedna w każdym stacjonarnym punkcie, 4 w punkcie mobilnym). 
4.2.1.2. Oświetlaczy podczerwieni (w przypadku, gdy dostarczone przez Wykonawcę kamery LPR nie będą 

posiadały zintegrowanych oświetlaczy podczerwieni). 
4.2.1.3. Urządzeń umożliwiających transmisję danych między punktami obserwacyjnymi, a częścią Systemu 

udostępniającą (i przetwarzającą dane) na potrzeby użytkowników (Repozytoria danych/ 
Oprogramowania do monitoringu i analizowania obrazów z kamer.). Usługę transmisji danych 
zapewnia Zamawiający. 

4.2.1.4. Urządzeń zapewniających ciągłą pracę punktu obserwacyjnego w przypadku zaniku zasilania (słupy 
energetyczne) lub braku zasilania przez większą część doby (latarnie). 



 

24 
 

4.2.1.5. Urządzeń wchodzących w skład systemu monitorowania i sterowania zasilaniem punktów. 
4.2.1.6. Niezbędnego oprogramowania zintegrowanego z kamerą LPR. 
4.2.1.7. Obudowy o stopniu ochrony min. IP66 z minimum jednym zamkiem patentowym lub kłódką 

spełniającymi normy DIN 18252 i EN 1303 i chronionymi przed wnikaniem wilgoci. 
4.2.1.8. Wymaganego okablowania i innych elementów wymaganych do zamocowani SPLPR. 
4.2.1.9. SPLPR będą zainstalowane na słupach energetycznych oraz słupach oświetleniowych w zależności od 

wymaganej lokalizacji. 
 

4.2.1.1. Szczegółowe wymagania dotyczące kamer: 
 
4.2.1.1.1. Urządzenia wchodzące w skład punktów obserwacyjnych (w szczególności kamery, oświetlacze, 

urządzenia podtrzymujące zasilanie, urządzenia monitorujące pracę) muszą być przystosowane do 
pracy w temperaturze powietrza występującej w miejscach ich lokalizacji przez cały rok. 

4.2.1.1.2. Stopień ochrony kamer, oświetlaczy, obudów z wyposażeniem to IP66 lub wyższy. 
4.2.1.1.3. Kamera LPR musi rozpoznawać tablice rejestracyjne pojazdów poruszających się z prędkością w 

zakresie od 1 do 120 km/h. Rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych z następujących 
krajów (jednocześnie i dla każdej kamery): Polska, Ukraina, Białoruś, Rosja, Niemcy, Litwa, 
Czechy, Mołdawia, Turcja, Kazachstan, Słowacja, Hiszpania, Rumunia, Łotwa, Francja, Holandia, 
Serbia, Węgry, Belgia, Bułgaria, Włochy, Austria, Dania, Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej, Irlandia, Macedonia Północna, Estonia, Słowenia, Portugalia, 
Chorwacja, Szwecja, Szwajcaria, Gruzja, Norwegia, Armenia, Azerbejdżan, Izrael, Grecja, 
Finlandia. 

4.2.1.1.4. Elementy stacjonarnych i mobilnych kamer muszą być zabezpieczone przed zaparowaniem optyki 
oraz niekorzystnym wpływem zmian temperatury otoczenia poprzez posiadanie systemu kontroli 
parametrów środowiskowych ich pracy, działającego w sposób automatyczny. 

4.2.1.1.5. Kamery muszą być umiejscowione w taki sposób w punktach obserwacyjnych, aby mogły 
dokonać identyfikacji pojazdów przez niego przejeżdżających. 

4.2.1.1.6. Użytkownik/Administrator punktów będzie sterował zdalnie wszystkim elementami potrzebnymi 
do właściwej pracy kamer (łącznie z sterowaniem zasilaniem) przy użyciu sieci IPv4 i interfejsów 
web zgodnych z wymaganiami co do interfejsu użytkownika oprogramowania Systemu. 

4.2.1.1.7. Kamera SPLPR nie może buforować zbieranych danych inaczej, niż w pamięci RAM. Kamera 
SPLPR musi zapewniać zbieranie danych przez 10s, czyli np. na czas przejazdu pojazdu 
wyposażonego w zagłuszanie sygnału sieci GSM. 

4.2.1.1.8. Kamery SPLPR/MPLPR umożliwiają odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów w warunkach 
oślepienia jej przez światła samochodowe. 

4.2.1.1.9. Zastosowane zasilanie SPLPR ma zapewnić ciągłą pracę urządzeń, w przypadku braku zasilania 
sieciowego przez minimum 19 godzin w ciągu doby i w okresie 5 lat przewidywanej eksploatacji 
kamer stacjonarnych, a w przypadku MPLPR 48 godzin ciągłej pracy dla kamer mobilnych  w 
okresie 5 lat ich eksploatacji (wszystko w temperaturze środowiska 20 stopni C). 

4.2.1.1.10. W przypadku kamer mobilnych baterie akumulatorów muszą być wymienialne przez użytkownika 
tak, by kamery mobilne były w ciągu 1h godziny ponownie gotowe do pracy (np. przez użycie 
zapasowych zestawów akumulatorów ładowanych poza mobilnymi punktami obserwacyjnymi). 

4.2.1.1.11. Zamawiający zakłada, że żaden punkt obserwacyjny nie wykonuje dziennie więcej, niż 10000 
obserwacji tablic. 

4.2.1.1.12. Wykonawca zainstaluje 4 kamery mobilne do pojazdu dostarczonego przez Zamawiającego (Opel 
Vivaro drugiej generacji, VIN: W0VJ7D603JV615523). Sposób montażu nie może naruszać 
świadectwa homologacji auta. 

4.2.1.1.13. Ze względu na innowacyjny i nowatorski charakter kamer mobilnych Wykonawca jest 
zobowiązany do ścisłej współpracy z upoważnionymi przedstawicielami KWP Białystok na etapie 
projektowania, wykonania i testów rozwiązania kamer mobilnych. 

4.2.1.1.14. Zasilenie elementów punktów obserwacyjnych z kamerami nie może być załączane jednocześnie 
dla wszystkich elementów punktu obserwacyjnego przy jego uruchomieniu. 
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4.2.1.1.15. Wszystkie komponenty wchodzące w skład SPLPR muszą być zamontowane na wysokości min. 
2,5 m.n.p.t. zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą, o której mowa w punkcie 4.2.5. 

4.2.1.1.16. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu co najmniej 4 komplety kluczy do każdego 
zabezpieczenia fizycznego (ograniczającego dostęp: wkładki patentowe, kłódki itp.) w każdym 
elemencie Systemu, gdzie zostały one zainstalowane przez Wykonawcę. 

4.2.1.1.17. Kamery Systemu do poprawnego rozpoznawania i rejestrowania tablic rejestracyjnych nie mogą 
wykorzystywać żadnych detektorów umieszczonych w jezdni (np.: czujników przejazdu, pałek 
magnetycznych, pętli indukcyjnych, fotokomórek itp.). Wymagane jest prowadzenie obserwacji 
wyłącznie optycznych. 

4.2.1.1.18. Zamawiający definiuje jako rozpoznawalność tablic rejestracyjnych stosunek odczytanych 
prawidłowo tablic rejestracyjnych do całkowitej ilości zarejestrowanych tablic rejestracyjnych, 
które zarejestrował punkt obserwacyjny. 

4.2.1.1.19. Zamawiający wymaga, by wszystkie kamery stacjonarne charakteryzowały się skutecznością 
rozpoznawania tablic rejestracyjnych na poziomie min. 95%. 

4.2.1.1.20. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że przynajmniej 1 kamera mobilna w punkcie 
mobilnym charakteryzuje się skutecznością rozpoznawania tablic rejestracyjnych na poziomie 
min. 90%. 

4.2.1.1.20 Kamery w MPLPR muszą mieć możliwość regulacji konta widoczności z jednoczesną 
możliwością ich demontażu. 

4.2.1.1.21. Zasilanie urządzeń infrastruktury technicznej MPLPR musi być wydzielone. Zamawiający nie 
dopuszcza żadnych połączeń z instalacją elektryczną pojazdu. 

 
4.2.2. Oprogramowanie do monitoringu i analizowania obrazów z kamer. 

 
4.2.2.1. Oprogramowanie ma udostępniać wyniki zbierania i przetwarzania danych z kamer Użytkownikom i 

Administratorom Systemu przez SMS i sieć (WAN/LAN). 
4.2.2.2. Interfejs oprogramowania od stronu Użytkownika/Administratora zrealizowany zostanie w 

technologii JavaScript i/lub HTML. Wykonawca utrzyma poprawność pracy 100% interfejsu 
oprogramowania do końca pierwszego kwartału 2025 od daty odbioru systemu przynajmniej w 
zakresie poprawnej pracy aktualnej wersji ESR przeglądarki Mozilla Firefox. Nie jest dopuszczalne 
użycie elementów interfejsu zbudowanych w technologii Flash i Aplety Java. Dodatkowo interfejs 
aplikacji wymaga użycia ekranu o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli. 

4.2.2.3. Oprogramowanie pozwoli na jednoczesną pracę w systemie przynajmniej 20 użytkowników i 2 
administratorów. 

4.2.2.4. Oprogramowanie umożliwi zakładanie kont o rożnych poziomach dostępu do funkcji 
oprogramowania. Wymagane są przynajmniej 3 poziomy: administrator (dostęp do wszystkich funkcji 
), użytkownik poziom 1: założenie indywidualnej listy (do 100 pozycji) z numerami poszukiwanych 
przez użytkownika tablic rejestracyjnych w przypadku ich zarejestrowania w systemie numery 
telefonów wprowadzone przez użytkownika zostaną automatycznie powiadomione przez system przy 
użyciu SMS-a (użytkownik samodzielnie przypisuje numer telefonu do konta w oprogramowaniu w 
ilości do 4), użytkownik poziom 2: możliwość wyszukiwania tablic rejestracyjnych w bazie danych na 
podstawie każdego typu rejestrowanych metadanych przez system oraz wszystkie funkcje 
użytkownika poziomu 1. 

4.2.2.5. Oprogramowanie jest odpowiedzialne za wysyłanie powiadomień SMS do użytkowników w 
przypadku zaobserwowania przez punkt obserwacyjny poszukiwanego przez niego numeru tablic 
rejestracyjnych. Zamawiający dostarczy 2 karty SIM różnych operatorów do wysyłania SMS. 

4.2.2.6. Oprogramowanie zbiera i obsługuje, oprócz obrazów tablic rejestracyjnych w standardowym formacie 
graficznym ze stratną kompresją danych, następujące typy metadanych: numer rejestracyjny pojazdu, 
identyfikator zdarzenia, czas wystąpienia zdarzenia, miejsce lub lokalizacja GPS zdarzenia. Miejsce 
zdarzenia jest definiowane w oprogramowaniu przez Administratora systemu również dla lokalizacji 
GPS. 
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4.2.2.7. Oprogramowanie musi umożliwiać wprowadzenie na listę poszukiwanych tablic rejestracyjnych min. 
1000 numerów dla całego Systemu i min. 100 dla każdego użytkownika. 

4.2.2.8. Użytkownik ma możliwości wyszukiwania wybranych danych na podstawie metadanych. 
Zabezpieczenie danych na nośnikach zewnętrznych wykonuje Administrator. 

4.2.2.9. Wszystkie przetwarzane i wyświetlane w systemie znaczniki czasowe muszą być przedstawiane w 
uniwersalnym czasie koordynowanym (UTC) w formacie „YYYY-MM-DD hh:mm:ss”. 

 
4.2.3. Minimalne wymagania dla infrastruktury transmisja danych. 

 
4.2.3.1. LTE Cat.4 w zakresie SPLPR. W przypadku MPLPR dopuszczalne jest również 3G. 
4.2.3.2. Dla SPLPR parametry radiowe sygnału nie mogą być gorsze niż: jednocześnie RSRP -99dBm i SINR 

6dB i wymagane jest użycie kanału o szerokości min. 10MHz. 
4.2.3.3. Rozwiązanie techniczne transmisji danych do punku LPR (łącznie z jego zakończeniem w nim) musi 

automatycznie przełączać transmisję pakietów IPv4 w przypadku niedostępności podstawowej ścieżki 
transmisji w ciągu 30s i nie mieć w żadnym elemencie (sprzętowym i programowym, jak i co do 
umieszczenia w tym samym pomieszczeniu dla infrastruktury w Białymstoku) pojedynczego punktu 
awarii. 

4.2.3.4. Transmisja wszystkich danych (poza ICMP) z i do punktów LPR musi być zabezpieczona metodami 
kryptograficznymi nie posiadającymi znanych publicznie podatności na dzień ogłoszenia 
postępowania przetargowego. Dotyczy to również transmisji danych na terenie miasta Białegostoku 
między lokalizacjami Policji w zakresie ewentualnych potrzeb Systemu. 

4.2.3.5. Wykonawca wykona i udostępni Zamawiającemu rozwiązanie monitorujące w czasie rzeczywistym 
pracę całej sieci i urządzeń systemu w zakresie parametrów ich pracy (do punktu styku z 
infrastrukturą Zamawiającego, w której znajdować się będą użytkownicy systemu). Rozwiązanie musi 
zapewniać identyfikację parametrów pracy sieci transmisji danych (zapewnionej przez 
Zamawiającego na potrzeby systemu) w celu jednoznacznego rozliczenia odpowiedzialności za 
niezawodność pracy systemu w zakresie zobowiązań gwarancyjnych stron. Od rozwiązania 
wymagane jest również zliczenie w czasie rzeczywistym zużycia wolumenu transmisji danych przez 
wszystkie punkty LPR oraz poziomu parametrów radiowych transmisji danych we wszystkich 
lokalizacjach. Wszystkie powyższe parametry Systemu będą logowane w zakresie ostatnich 12 
miesięcy pracy systemu. 

4.2.3.6. Urządzenia transmisyjne muszą być zabezpieczone przed niepowołanym dostępem zdalnym w sposób 
nie posiadający znanych podatności bezpieczeństwa na dzień ogłoszenia przetargu. 

4.2.3.7. Wykonawca udzieli wymaganych licencji na wszystkie rodzaje oprogramowania wymaganego do 
poprawnej pracy transmisji danych systemu przez okres 60 miesięcy od jego odbioru. 

4.2.3.8. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej aktualizacji wszystkich dostarczonych przez siebie 
elementów transmisji danych w zakresie znanych publicznie podatności bezpieczeństwa możliwych 
do zdalnego wykorzystania w okresie 60 miesięcy od daty odbioru Systemu. 

4.2.3.9. Żadne elementy transmisji danych nie mogą być zależne w działaniu od dostępności sieci Internet i 
usług innych, niż dostępne lokalnie u Zamawiającego lub w systemie. 

4.2.3.10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, instalacji i konfiguracji całości infrastruktury 
transmisji danych w ramach Systemu. 

4.2.3.11. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 2 wskazanych przez Zamawiającego pracowników w 
zakresie wszystkich zastosowanych rozwiązań technicznych w infrastrukturze w oparciu o 
autoryzowany program szkoleniowy producentów elementów infrastruktury. W przypadku braku 
takich autoryzowanych szkoleń producentów Wykonawca przeszkolenia dokona samodzielnie. 
Koszty szkoleń ponosi wyłącznie Wykonawca. 

4.2.3.12. Wykonawca dostarczy projekt powykonawczy infrastruktury transmisji danych w formie 
elektronicznej. 

4.2.3.13. Wykonawca dostarczy w ramach systemu urządzenia przeznaczone do wysyłania SMS. Będą one 
działać w sposób redundantny, komunikacja systemu z nimi odbywać się będzie przez sieć 
Ethernet/IPv4 a ich zasilanie będzie zrealizowane przez PoE. 



 

27 
 

4.2.3.14. Zamawiający  udostępni  Wykonawcy wyłącznie na potrzeby Systemu: 
4.2.3.14.1 Karty SIM z od dwóch rożnych operatorów telekomunikacyjnych nie mających wspólnej 

infrastruktury pasywnej i aktywnej sieci radiowej. SIM będą pracować w 2 oddzielnych APN. 
Adresacja IPv4 SIM będzie statyczna z rożnych pól prywatnych i przydzielana przez operatora 
telekomunikacyjnego przez protokół DHCP. W każdym APN zapewniona będzie redundancja 
transmisji między SIM, a dwiema lokalizacjami Zamawiającego w Białymstoku, na zasadzie ścieżki 
aktywnej i zapasowej. W dwóch lokalizacjach Zamawiającego w Białymstoku na potrzeby 
Wykonawcy udostępniona będzie wspólna sieć L2 i L3 z statyczną adresacją IPv4 (oddzielna dla 
każdego APN, port Ethernet 1000BASE-T). Transmisja danych między dwoma lokalizacjami 
Zamawiającego w Białymstoku nie jest zabezpieczona metodami kryptograficznymi w zakresie obu 
APN. Punkt styku z operatorem telekomunikacyjnym APN jest zrealizowany w oparciu o 
pojedyncze urządzenie Policji w każdej z wspomnianych lokalizacji i nie ma możliwości 
technicznych realizacji tego styku inaczej (Wykonawca musi to uwzględnić przy planowaniu 
niezawodności transmisji na potrzeby Systemu). 

4.2.3.14.2. Dwa ciemne włókna (prowadzone różnymi trasami) między wszystkimi lokalizacjami Policji na 
terenie miasta Białystok i doprowadzone przynajmniej do jednego pomieszczenia w każdej z tych 
lokalizacji (zakończone złączami E2000/APC). 

4.2.3.14.3 Styk L3 do sieci, w których będą znajdować się użytkownicy Systemu, zrealizowany jako 
pojedynczy port Ethernet 1000BASE-T lub SFP w każdej z lokalizacji Policji w Białymstoku. 

4.2.3.14.4. Zasilanie z podtrzymaniem 230VAC i chłodzeniem w pomieszczeniu oraz miejsce w szafach rack 
19” do 3RU i do 40 cm głębokości. 

4.2.3.14.5. Dwie karty SIM rożnych operatorów telekomunikacyjnych nie mających wspólnej infrastruktury 
pasywnej i aktywnej sieci radiowej przeznaczone do wysyłania SMS. Zamawiający pokrywa 
wszystkie koszty wysyłania SMS w własnym zakresie. 

4.2.3.15. Na etapie odbioru Zamawiający przeprowadzi testy i sprawdzenie prawidłowości pracy infrastruktury 
transmisji danych polegające na: 

4.2.3.15.1. Weryfikacji parametrów radiowych dla wszystkich punktów stacjonarnych LPR zgodnie z 
wymaganiami OPZ. 

4.2.3.15.2. Weryfikacji zakresu monitorowania pracy systemu LPR. 
4.2.3.15.3. Weryfikacji użytych parametrów konfiguracyjnych zabezpieczeń kryptograficznych, jak i 

elementów sieci, w których one działają. 
4.2.3.15.4. Praktycznych testach niezawodności pracy infrastruktury polegających na symulowaniu awarii 

pojedynczych elementów sprzętowych i programowych infrastruktury (w zależności od 
zastosowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych) oraz potwierdzenia i automatycznego 
odzyskania przez infrastrukturę sprawności po awarii. 

4.2.3.15.5. Prawidłowości działania infrastruktury i jej zgodności z wymaganiami OPZ, która to zostanie 
potwierdzona protokołem. 

 
4.2.4. Minimalne wymagania dla infrastruktury obliczeniowej i przechowywania danych. 

 
4.2.4.1. Infrastruktura obliczeniowa: 
4.2.4.1.1. Musi zapewniać wystarczającą wydajność obliczeniową do obsługi zapytania w zakresie każdej 

wymaganej funkcji aplikacji przeznaczonej dla użytkowników Systemu z opóźnieniem obsługi 
zapytania nie większym niż 1s dla przewidzianej nominalnej ilości użytkowników i danych systemu 
przez 60 miesięcy od jego odbioru. Sieci, w których znajdują się użytkownicy, zapewniają 
opóźnienia transmisji na poziomie max. 10ms (RRT) i przepływność gwarantowaną do każdej stacji 
końcowej na poziomie 100Mbps. Wymagane jest zarezerwowanie mocy obliczeniowej na etapie 
wdrożenia systemu z zapasem 300% i z zachowaniem powyższego czasu zapytania do Systemu. 

4.2.4.1.2. Musi zapewniać opcje rozbudowy w późniejszym czasie i samodzielnie przez Zamawiającego co do 
mocy obliczeniowej i pamięci RAM ECC o 100% bez konieczności wymiany dostarczonych 
komponentów sprzętowych i nie w formie rozbudowy o nowy serwer. 
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4.2.4.1.3. Aplikacje użytkowe systemu będą pracować w oparciu o maszyny wirtualne (bez użycia 
kontenerów). 

4.2.4.1.4. Elementy obliczeniowe infrastruktury będą wyposażone w zintegrowane i niezależnie działające od 
części obliczeniowej moduły BMC. Ich działanie nie może być oparte na użyciu rozwiązań 
Java/Flash po stronie Administratora systemu. BMC zapewni funkcjonalność KVM przez sieć IPv4. 

4.2.4.1.5. W zakresie podatności bezpieczeństwa dotyczących CPU Zamawiający wymaga użycia w 
infrastrukturze obliczeniowej produktów przeznaczonych wyłącznie na rynek serwerów i 
pochodzących z najnowszej linii produktowej producenta na dzień ogłoszenia przetargu. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest nieodpłatna aktualizacja oprogramowania CPU (i każdego z nim 
współpracującego) do najbardziej aktualnych wersji w zakresie eliminacji wszystkich błędów 
bezpieczeństwa możliwych dla dostarczonego modelu CPU. 

 
4.2.4.2. Infrastruktura przechowywania danych: 
4.2.4.2.1. Zapewnia odpowiednią wydajność na potrzeby infrastruktury obliczeniowej systemu. Wymagane 

jest zarezerwowanie przestrzeni dyskowej na etapie wdrożenia systemu z zapasem 300% wzg. 
nominalnych potrzeb systemu. 

4.2.4.2.2. Każdy fizyczny zestaw dysków w infrastrukturze (np. RAID) będzie wyposażony w dysk typu "hot 
spare". W przypadku użycia dysków mechanicznych każdy ich zestaw musi być powiązany z 
pamięcią buforującą (dla odczytu i zapisu) opartą o dyski SSD (bez dodatkowych zabezpieczeń 
takiego bufora). 

4.2.4.2.3. W przypadku użycia dysków SSD jako przestrzeni magazynowania danych Wykonawca dokona 
takiej ich konfiguracji, która nie powoduje równomiernego zużycia się wszystkich dysków 
jednocześnie podczas eksploatacji systemu. 

4.2.4.2.4. Zastosowane dyski będą przeznaczone do pracy ciągłej w okresie 60 miesięcy, a ich trwałość zapisu 
będzie wystarczająca do nominalnego cyklu zapisu danych w systemie z zapasem 300%. 

4.2.4.2.5. Musi zapewniać opcje rozbudowy w późniejszym czasie i samodzielnie przez Zamawiającego co do 
przestrzeni dyskowej o 100% (z zachowaniem całości wymagań niezawodności dla dysków) bez 
konieczności wymiany dostarczonych dysków i nie w formie rozbudowy o jednostki rozszerzające 
lub nowe urządzenia przechowywania danych. 

 
4.2.4.3. Rozwiązanie techniczne infrastruktury obliczeniowej LPR nie może mieć w żadnym elemencie 

(sprzętowym i programowym, jak i co do umieszczenia w tym samym pomieszczeniu dla 
infrastruktury w Białymstoku) pojedynczego punktu awarii. 

4.2.4.4. Infrastruktura musi być zabezpieczona przed niepowołanym dostępem zdalnym w sposób nie 
posiadający znanych podatności bezpieczeństwa na dzień ogłoszenia przetargu. 

4.2.4.5. Wykonawca udzieli wymaganych licencji na wszystkie rodzaje oprogramowanie wymaganego do 
poprawnej pracy infrastruktury systemu przez okres 60 miesięcy od jego odbioru. 

4.2.4.6. Żadne elementy infrastruktury (niezależnie od ich charakteru i sposobu realizacji) nie mogą być 
zależne w działaniu od dostępności sieci Internet i usług innych, niż dostępne lokalnie u 
Zamawiającego lub w Systemie. 

4.2.4.7. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej aktualizacji wszystkich dostarczonych przez siebie 
elementów infrastruktury obliczeniowej w zakresie znanych publicznie podatności bezpieczeństwa 
możliwych do zdalnego wykorzystania przez administratora lub użytkownika systemu w okresie 60 
miesięcy od daty odbioru Systemu. Wykonawca zobowiązany jest do aplikacji poprawek dla 
podatności krytycznych umożliwiających nieuprawniony dostęp do danych w ciągu 72 godzin od 
upublicznienia dla nich mechanizmów naprawy lub podjęcia w tym czasie przynajmniej działań 
technicznych zmierzających do minimalizacji ryzyka związanego z nieuprawnionym dostępem do 
danych. 

4.2.4.8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, instalacji i konfiguracji całości infrastruktury 
obliczeniowej w ramach Systemu. 

4.2.4.9. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 2 wskazanych przez Zamawiającego pracowników w 
zakresie wszystkich zastosowanych rozwiązań technicznych w infrastrukturze w oparciu o 
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autoryzowany program szkoleniowy producentów elementów infrastruktury. W przypadku braku 
takich  szkoleń Wykonawca dokona przeszkolenia samodzielnie. Koszty szkoleń ponosi wyłącznie 
Wykonawca. 

 
4.2.4.10. Zamawiający może udostępnić na żądanie Wykonawcy i wyłącznie na potrzeby systemu: 
4.2.4.10.1 Szafy dystrybucyjne w 3 pomieszczeniach (w ramach 2 budynków): 19”, 60x100cm (rozstaw 

pionowych belek mocujących ok. 70cm), 8 RU. 
4.2.4.10.2 Istniejące wolne zasoby okablowania typu skrętka (cat. 5e) i ciemnych włókien (zakończone 

złączami E2000/APC) w ramach budynków. 
4.2.4.10.3. Zasilanie z podtrzymaniem 230VAC i chłodzenie w pomieszczeniu. 
 
4.2.4.11. Na etapie odbioru Zamawiający przeprowadzi testy sprawdzające prawidłowość pracy infrastruktury 

obliczeniowej polegające na: 
4.2.4.11.1 Weryfikacji zabezpieczeń zgodnie z wymaganiami OPZ. 
4.2.4.11.2. Praktycznych testach niezawodności pracy infrastruktury polegających na symulowaniu awarii 

pojedynczych elementów sprzętowych i programowych (w zależności od zastosowanych przez 
Wykonawcę rozwiązań technicznych) oraz potwierdzenia i automatycznego odzyskania przez 
infrastrukturę sprawności po awarii. 

4.2.4.11.3 Prawidłowości działania infrastruktury i jej zgodności z wymaganiami OPZ, która to zostanie 
potwierdzona protokołem. 

 
4.2.5. Dokumentacja systemu. 

 
4.2.5.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawił 

następującą dokumentację w terminie zgodnym z harmonogramem: 
4.2.5.1.1. Dokumentację projektowo-wykonawczą w zakresie 16 stacjonarnych punktów 

obserwacyjnych. Wykonawca uzgodni dokumentację z administratorami obiektów. 
4.2.5.1.2. Dokumentację projektowo-wykonawczą w zakresie mobilnego punktu obserwacyjnego. 
4.2.5.1.3. Dokumentację szczegółowej architektury Systemu w postaci elektronicznej lub 

odzwierciedlenia jej w systemie monitorowania Systemu. 
4.2.5.1.4. Dokumentację powykonawczą w zakresie 16 lokalizacji SPLPR. 
4.2.5.1.5. Dokumentację powykonawczą w zakresie mobilnego punktu obserwacyjnego. 

4.2.5.2. Dokumentacja szczegółowej architektury systemu obejmuje co najmniej: 
4.2.5.2.1. Opis zastosowanych w Systemie rozwiązań technicznych, w tym m.in. sposób 

przechowywania i dostępu zewnętrznego do danych i metadanych oprogramowania do 
monitoringu i analizowania obrazów z kamer. Dotyczy np. plików tekstowych (xml, cvs, txt, 
inne), przedstawienia struktury plików, połączeń do baz danych (MSSQL, MySQL, Oracle, 
inne), opisu struktury bazy danych oraz metod połączenia się do niej, opisu usługi (listy 
metod) API. 

4.2.5.2.2. Dokumentację dla Administratora Systemu zawierającą: 

 procedurę zarządzania elementami Systemu; 

 procedurę wykonania kopii zapasowej; 

 procedurę nadawania uprawnień. 
Zamawiający nie może być ograniczony postanowieniami licencyjnymi i/lub rozwiązaniami technicznymi 
Wykonawcy w zakresie użycia danych zbieranych przez kamery i przechowywanych w systemie, a jedynie 
możliwościami interfejsu oprogramowania do monitoringu i analizowania obrazów z kamer. 
4.2.5.2.3. Dokumentację dla Użytkownika stanowiącą instrukcję użytkownika końcowego Systemu 

obejmującą co najmniej obsługę aplikacji. 
4.2.5.3. Pozostałe dokumentacje muszą być dostarczone wyłącznie w formie elektronicznej, czytelnej, 

umożliwiającej przeszukiwanie przy użyciu aplikacji nie wymagających ponoszenia dodatkowych 
opłat przez Zamawiającego. Inna forma dostarczenia dokumentacji jest wymagana tylko wtedy, gdy 
tak mówią przepisy prawa. 
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4.2.5.4. Dokumentacje z punktu 4.2.5.1 muszą być dostarczone również w formie papierowej w dwóch 
egzemplarzach. 

4.2.5.5. Opracowana dokumentacja projektowo-wykonawcza dla każdej z 16 lokalizacji SPLPR oraz w 
zakresie mobilnego punktu obserwacyjnego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 
4.2.6. Dostarczenie stanowisk komputerowych zaprojektowanych do użycia z kamerami Systemu wraz 

z odpowiednim oprogramowaniem. 
 
4.2.6.1. Dostarczenie stanowiska stacjonarnego do zdalnego zarządzania Punktami LPR w postaci komputera 

stacjonarnego o minimalnych parametrach (1 komplet): 
 

Stacja robocza w postaci wieży z procesorem przeznaczonym przez producenta do zastosowań w 
stacjach roboczych/serwerów, z najnowszej oferty producenta CPU na dzień ogłoszenia przetargu z 4 
rdzeniami i techniką SMT wyposażona w 16 GB pamięci ECC i dedykowaną kartę graficzną oraz 
dysk SSD/NVME 1TB. Klawiatura i mysz (uniwersalna). Zainstalowany systemem operacyjny w 
polskiej wersji językowej z obsługą logowania do ActiveDirectory. 
W komplecie znajduje się Monitor 31,5”, IPS, rozdzielczość 3840x2160 (proporcje 16x9) z uchwytem 
ściennym do montażu VESA i cyfrowym kablem połączeniowym o długości 1,8m do stacji roboczej. 

 
4.2.6.2. Dostarczenie stanowiska mobilnego do zdalnego zarządzania Punktami LPR w postaci komputera 

przenośnego o minimalnych parametrach (2 komplety): 
 

Laptop, o przekątnej ekranu 13,5” i rozdzielczości 2256x1504 (proporcje ekranu 3:2) z procesorem 
mobilnym z najnowszej oferty producenta CPU na dzień ogłoszenia przetargu z 4 rdzeniami i 
techniką SMT, 8GB RAM i 256GB SSD oraz WiFi-Gen6. Zainstalowany polski systemem 
operacyjny z obsługą logowania do ActiveDirectory. Dołączony modem LTE-USB oraz torba do 
przenoszenia komputera. 

 
4.2.7. Umieszczenie naklejek promocyjnych na poszczególnych elementach Systemu. 
 

Wykonawca umieści naklejki promocyjne na wybranych elementach Systemu w porozumieniu z 
Zamawiającym. Zamawiający dostarczy przedmiotowe naklejki Wykonawcy. 

 
4.2.8. Szkolenia. 
 
4.2.8.1. Typu A. 
 

4.2.8.1.1. Wykonawca zrealizuje 2-dniowe szkolenie z 1 noclegiem dla 45 osób zaproszonych przez 
Zamawiającego. W ramach szkolenia Wykonawca dokona prezentacji działania oraz 
praktycznego zastosowania aplikacji oraz systemu informatycznego ANPR służącego do 
odczytu i analizy tablic rejestracyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Białymstoku w ramach projektu pn. „Doskonalenie działań wykrywczych w walce z 
przestępczością” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska. 

4.2.8.1.2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dokładnym terminie oraz miejscu realizacji 
szkolenia, w okresie najpóźniej 2 miesiące przed zaplanowanym terminem szkolenia. 

4.2.8.1.3. W czasie realizacji sesji szkoleniowych, zgodnie z Ramowym rozkładem szkoleń, Wykonawca 
zapewni usługę tłumaczenia symultanicznego prowadzoną przez tłumacza języka litewskiego 
oraz niezbędną infrastrukturę (słuchawki) dla każdego z uczestników szkolenia. Koszt 
zatrudnienia tłumacza oraz zapewnienia odpowiedniej infrastruktury będzie stanowił koszt po 
stronie Wykonawcy. 

4.2.8.1.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia nocleg oraz pełne wyżywienie, 
zgodnie z Ramowym rozkładem szkolenia oraz z punktem 4.2.8.1.10 i 4.2.8.1.12 niniejszego 
opisu przedmiotu zamówienia. 
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4.2.8.1.5. Przedmiotowe przedsięwzięcie szkoleniowe zostanie zorganizowane w obiekcie 
konferencyjno-hotelowym, położonym na terenie wybranego z następujących powiatów 
województwa podlaskiego: suwalskiego (wraz z powiatem miasta Suwałki), sejneńskiego lub 
augustowskiego.  

4.2.8.1.6. Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług konferencyjnych, gastronomicznych 
oraz hotelarskich odbywało się w tym samym obiekcie. 

4.2.8.1.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości płacenia zaliczek. Kompleksowe uregulowanie 
należności nastąpi po wykonaniu usług, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. 

4.2.8.1.8. Termin wykonania zamówienia: do końca sierpnia 2021 r. 
4.2.8.1.9. Ramowy rozkład szkolenia: 

Dzień 1: 
a) godz. 9.00-10.00 rejestracja i zakwaterowanie gości,  
b) godz. 10.00- 13.00 sesja szkoleniowa 
c) godz. 13.15-14.00 obiad 
d) godz. 14.00-18.00 sesja szkoleniowa 
e) godz. 19.00 kolacja 

Dzień 2: 
a) godz. 7.30-8.30 śniadanie 
b) godz. 9.00-13.00 sesja szkoleniowa 
c) godz. 13.15-14.00 obiad 
d) godz. 14.00-17.00  sesja szkoleniowa 
e) godz. 17.00 wyjazd 

4.2.8.1.10. Usługi hotelarskie: 
4.2.8.1.10.1. Koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia będzie stanowił koszt po 

stronie Wykonawcy, 
4.2.8.1.10.2. Obiekt powinien dysponować 45 miejscami noclegowymi. 

Przewidywana struktura pokojów: 
a)  pokoje 1-osobowe - 5 szt., 
b)  pokoje 2-osobowe – 20 szt.; 

4.2.8.1.10.3 Wymagania ogólne: 
4.2.8.1.10.3.1. śniadanie wliczone w cenę pokoju, 
4.2.8.1.10.3.2. dostęp do bezpłatnego Internetu w pomieszczeniach ogólnodostępnych  

(w tym: sala szkoleniowa), pokojach oraz działająca TV w pokojach, 
4.2.8.1.10.3.3. łazienka z ciepłą i zimną wodą (wanna lub prysznic) – w każdym pokoju, 
4.2.8.1.10.3.4. sala szkoleniowa - zlokalizowana w miejscu gwarantującym niezakłócony 

przebieg szkolenia, tj. np. nie powinna graniczyć z zapleczem kuchennym, 
socjalnym lub remontowanymi w tym czasie pomieszczeniami, itp., co 
pozwoli na wyeliminowanie hałasu mogącego zakłócić przebieg szkolenia, 

4.2.8.1.10.3.5. ewentualna organizacja w tym samym terminie innych spotkań/konferencji 
powinna być realizowana w taki sposób, aby wykluczyć możliwość 
wzajemnego zakłócania przebiegu spotkań (wymaga się  oznaczenia 
odpowiednich stref zajmowanych przez uczestników poszczególnych 
przedsięwzięć). 

4.2.8.1.10.3.6. przestrzeganie czystości, higieny, przepisów sanitarnych i przepisów ppoż, 
zmiana pościeli i ręczników, dla każdego uczestnika. 

4.2.8.1.10.3.7. Wykonawca zapewni w cenie oferty 15 bezpłatnych miejsc parkingowych dla 
uczestników szkolenia, w odległości nie większej niż 200 m od miejsca 
zakwaterowania, na cały czas trwania szkolenia, oraz poniesie koszty 
ewentualnej opłaty klimatycznej. 

4.2.8.1.10.3.8. realizacja usługi przez Wykonawcę nastąpi z zachowaniem wszelkich zasad, 
wytycznych  
oraz procedur bezpieczeństwa, obowiązujących dla organizatorów szkoleń, w 



 

32 
 

związku  
z pandemią SARS-CoV-2. 

4.2.8.1.11. Sala szkoleniowa 
4.2.8.1.11.1. Koszt wynajęcia Sali szkoleniowej, mieszczącej minimum 50 osób, będzie stanowił 

koszt po stronie Wykonawcy. 
4.2.8.1.11.2. Wymagane wyposażenie sali: 

4.2.8.1.11.2.1. stół prezydialny przeznaczony dla 4 osób oraz mównicę/miejsce do prowadzenia 
prezentacji wraz z 2 mikrofonami; 

4.2.8.1.11.2.2. odpowiednia do ilości uczestników szkolenia ilość stołów i krzeseł z 
możliwością ustawienia tzw. szkolnego lub w tzw. „podkowę”; 

4.2.8.1.11.2.3. system nagłaśniający, w tym 2 mikrofony bezprzewodowe;  
4.2.8.1.11.2.4. 1 laptop przy stole prezydialnym wraz z projektorem multimedialnym oraz 

ekranem projekcyjnym (obraz na ekranie musi być widoczny dla każdego 
uczestnika z każdego miejsca sali); 

4.2.8.1.11.2.5. ogólnodostępny Internet; 
4.2.8.1.11.2.6. oświetlenie z możliwością zaciemnienia; 
4.2.8.1.11.2.7. flipchart z markerami; 
4.2.8.1.11.2.8. możliwość podłączenia laptopów przez prowadzących szkolenie do źródła 

energii; 
4.2.8.1.11.2.9. klimatyzacja z możliwością utrzymania stałej temperatury w sali szkoleniowej  

oraz instalacja grzewcza. 
4.2.8.1.11.3. Obsługa techniczna – dostępna przez cały czas trwania szkolenia, 
4.2.8.1.11.4. Zapewnione pomieszczenie do składowania materiałów niezbędnych do prowadzenia 

szkolenia, 
4.2.8.1.11.5. Serwis kawowy - organizacja w bezpośrednim sąsiedztwie sali szkoleniowej, 
4.2.8.1.11.6. Zapewnienie możliwości oznaczenia sali w budynku, rozmieszczenia informacji o 

szkoleniu na terenie obiektu. 
4.2.8.1.11.7. Zaplecze sanitarne - adekwatne do ilości uczestników, znajdujące się w bezpośrednim 

sąsiedztwie sali szkoleniowej.  
4.2.8.1.12. Usługi gastronomiczne 

4.2.8.1.12.1. Wykonawca zapewni wyżywienie dla minimum 45 osób, w tym: 
4.2.8.1.12.1.1 1 śniadanie w formie bufetu (bufet na zimno oraz na ciepło) wraz z napojami 

(kawa, herbata, soki, woda mineralna gazowana, niegazowana w nieograniczonej 
ilości). 

4.2.8.1.12.1.2. 2 obiady w formie bufetu składające się z zupy (min. 2 do wyboru), 
drugiego dania mięsnego (min. 2 do wyboru) oraz 1 wegetariańskiego, 
dodatków: ryż, ziemniaki, makaron, kasza, itp. 2 rodzaje sałatek lub surówek, 
woda mineralna gazowana, niegazowana.   

4.2.8.1.12.1.3. 1 kolację w formie bufetu zawierająca min. 3 rodzaje ciepłego dania głównego 
do wyboru (mięso/ryba), zupę, 3 rodzaje przystawek, 3 rodzaje sałatek lub 
surówek do wyboru, deser, dodatki (pieczywo, masło, sosy, ziemniaki, ryż, itp.), 
napoje: kawa, herbata, soki, woda mineralna gazowana i niegazowana, ciasto do 
kawy.  

4.2.8.1.12.1.4. serwis kawowy zgodnie z programem szkolenia tj.: 
- 1 dzień szkolenia: całodzienny serwis kawowy, 
- 2 dzień szkolenia: całodzienny serwis kawowy. 

4.2.8.1.12.2. Zamawiający zastrzega:  
4.2.8.1.12.2.1. W ramach serwisu kawowego będą serwowane: kawa, różne gatunki herbaty, 

słodycze (ciasta – min. 3 rodzaje do wyboru, ciasteczka kruche – min. 4 rodzaje), 
mleko do kawy, cukier, cytryna, soki-min. 2 rodzaje do wyboru, woda mineralna 
gazowana i woda mineralna niegazowana; 

4.2.8.1.12.2.2. Obiady i kolacje będą serwowane w pomieszczeniu zarezerwowanym wyłącznie 
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dla uczestników szkolenia lub w pomieszczeniu z wyraźnie wyodrębnionym 
obszarem dla jej uczestników, wyposażonym w sprawną i wydajną klimatyzację 
oraz ogrzewanie. 

4.2.8.1.12.2.3. W czasie całego pobytu dania takie jak: sałatki, dania główne, zupy, desery nie 
mogą się powtarzać. 

4.2.8.1.12.3. Wyżywienie – uwagi ogólne: 
4.2.8.1.12.3.1. Świadczenie usług żywienia zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 
1252 z późn. zm.). 

4.2.8.1.12.3.2. Wszystkie naczynia do posiłków powinny być szklane lub ceramiczne (z 
wyłączeniem plastiku). 

4.2.8.1.12.3.3. Wykonawca zapewni wyposażenie do organizacji wszystkich posiłków (między 
innymi: stoły, obrusy - tkanina, krzesła, naczynia, sztućce itp.). 

4.2.8.1.12.3.4. Wykonawca zapewni obsługę kelnerską – serwis gastronomiczny wszystkich 
posiłków (nakładanie i podawanie posiłków, sprzątanie stołów) w liczbie 
zapewniającej sprawną organizację, podawanie posiłków i sprzątanie. 

4.2.8.1.12.3.5. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego przygotowania i podawania 
posiłków, zgodnie z Ramowym rozkładem szkoleń. 

4.2.8.1.12.3.6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania zasad higieny i obowiązujących 
przepisów sanitarnych przy przygotowaniu posiłków. 

4.2.8.1.12.3.7. W jadłospisie powinny zostać uwzględnione produkty ze wszystkich grup 
spożywczych, 

4.2.8.1.12.3.8. Posiłki powinny zostać przygotowane z naturalnych produktów, metodą 
tradycyjną, bez użycia produktów typu instant lub produktów gotowych typu 
pierogi mrożone, klopsy, gołąbki itp. 

4.2.8.1.12.3.9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków zgodnie z zasadami 
racjonalnego wyżywienia, urozmaiconych, z pełnowartościowych świeżych 
produktów z ważnym terminem przydatności do spożycia. 

4.2.8.1.12.3.10. realizacja usługi przez Wykonawcę nastąpi z zachowaniem wszelkich zasad, 
wytycznych oraz procedur bezpieczeństwa, obowiązujących dla organizatorów 
szkoleń, w związku z pandemią SARS-CoV-2. 

4.2.8.1.13. Warunki dodatkowe: 
4.2.8.1.13.1. Zamawiający przedstawi Wykonawcy na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia dokładny 

plan szkolenia wraz z podaniem pór posiłków i przerw kawowych, 
4.2.8.1.13.2. Wykonawca na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji menu obowiązujące podczas szkolenia. 
4.2.8.1.13.3. Wykonawca nie ma prawa obciążyć Zamawiającego za usługi dodatkowe, nieobjęte 

przedmiotem Umowy, takie jak np. korzystanie z płatnej telewizji, korzystanie z 
minibaru w pokojach, pralni, itp. Uregulowanie zobowiązań z tego tytułu będzie 
obciążało poszczególnych uczestników szkolenia. 

4.2.8.1.13.4. Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy finansowany jest ze środków 
publicznych  
w 100% i zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług jest 
zwolniony z podatku VAT. 

 
4.2.8.2. Typu B. 

 
Zamawiający wymaga przeszkolenia przez Wykonawcę 2 pracowników na poziomie administratora 

technicznego (personelu o umiejętnościach modyfikacji funkcji wszystkich rozwiązań użytych w 
Systemie). Szkolenie ma być przeprowadzone z zakresu architektury Systemu czyli organizacji i 
konfiguracji poszczególnych elementów, z których System będzie zbudowany. Program szkolenia musi 
zostać przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiającego najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem 
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szkolenia. Szkolenie nie może trwać krócej niż 2 dni i musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego w języku 
polskim. Koszty szkolenia ponosi Wykonawca. 

 
4.2.9. Procedura odbioru systemu. 

 
4.2.9.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć licencje i oprogramowanie zapisane na nośnikach 

magnetycznych (lub płycie CD/DVD), wraz z kodem dostępu do oprogramowania oraz dokumentacją 
powykonawczą Zamawiającemu najpóźniej przed zgłoszeniem gotowości wykonanego systemu 
informatycznego ANPR służącego do odczytu i analizy tablic rejestracyjnych na potrzeby Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku do odbioru końcowego. 

4.2.9.2. Wykonawca na etapie odbioru systemu przeprowadzi w obecności Zamawiającego testy każdej 
kamery stacjonarnej, w których wykaże 95% skuteczność OCR na losowej próbie przynajmniej 200 
samochodów przejeżdżających przez punkt obserwacyjny z stacjonarną kamerą w czasie min. 1 
godziny (oba warunki muszą być jednocześnie spełnione). 

4.2.9.3. Lokalizację do testów punktu mobilnego wskaże Zamawiający. Wymagana jest skuteczność 90% 
OCR dla każdej kamery na próbie losowej przynajmniej 200 samochodów przejeżdżających przez 
punkt obserwacyjny z mobilną kamerą w czasie min. 1 godziny (oba warunki muszą być jednocześnie 
spełnione). 

4.2.9.4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie wdrożone przez Wykonawcę na terenie Białegostoku elementy 
Systemu były zdublowane i odporne na awarię przynajmniej jednego z nich (czy to programowego, 
czy to sprzętowego). W Systemie nie może istnieć żaden pojedynczy punkt awarii również w zakresie 
jego fizycznego rozmieszczenia (awarii całego centrum przetwarzania danych np. zalanie, pożar, itp.) 
Zamawiający sprawdzi odporność części systemu dostarczonej przez Wykonawcę na awarie przez 
symulacje ich wystąpienia. Symulacja będzie polegała na wyłączeniu lub usunięciu pojedynczego 
elementu systemu (np.: przełącznik, zasilacz, kabel sieciowy, maszyna wirtualna, itp. itd.) jak i całej 
lokalizacji w której znajduje się cześć systemu. Wyłączenie będzie dotyczyło wyłącznie jednego 
elementu systemu na raz w tym samym czasie. W momencie takiej symulacji awarii spodziewanym 
rezultatem jest prawidłowa i ciągła praca systemu. Ewentualne dopuszczalne zakłócenia (chwilowe 
przerwy w pracy systemu) z punktu widzenia użytkownika jak i wewnętrznych mechanizmów systemu 
nie mogą przekraczać 20s. Sprawność systemu musi utrzymywać się w takich warunkach testów w 
sposób automatyczny, bez interwencji administratora systemu. Spodziewanym rezultatem w obu 
przypadkach jest pełna dostępność całości funkcji Systemu dla użytkownika i możliwość poprawnego 
przywrócenia wyłączonych elementów Systemu do pracy przez Administratorów Systemu w ramach 
testów odporności systemu na awarie. Pozytywne przejście tych testów jest wymagane do odbioru 
Systemu przez Wykonawcę. 

 
4.2.10. Zakres usługi wsparcia technicznego i subskrypcji oprogramowania. 

 
4.2.10.1. Wykonawca oświadcza, że licencja na oprogramowanie Systemu zapewnia Zamawiającemu dostęp do 

usługi wsparcia technicznego i subskrypcji świadczonej przez Wykonawcę, w tym w szczególności do 
zapewnienia przez okres 60 miesięcy licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego i korzystania 
z aktualizacji oprogramowania. W przypadku opracowania takiej aktualizacji Wykonawca jest 
zobowiązany do poinformowania o powyższym Zamawiającego oraz jej dostarczenia na koszt własny 
do siedziby Zamawiającego na nośniku magnetycznym lub płycie cd/dvd, ewentualnie przekazania 
linku umożliwiającego jej pobranie. 

4.2.10.2. Licencja ma zapewnić Zamawiającemu: 
4.2.10.2.1.1. Wsparcie techniczne w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących 

dostarczonego oprogramowania zarówno w przypadku ich wykrycia i odtworzenia przez 
Zamawiającego, a także tych, które są trudne do odtworzenia i prawidłowego zdiagnozowania. 
Wsparcie ma obejmować również pomoc przy ustawianiu parametrów konfiguracyjnych; 

4.2.10.2.1.2. Możliwość uzyskania dostępu do inżynierów serwisowych ds. oprogramowania za 
pośrednictwem telefonu, elektronicznych środków komunikacyjnych lub faksu, aby otrzymać 
pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą oprogramowania. 
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Załącznik 2 SIWZ 
……………………………                                                                                        
(pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Pełna nazwa Wykonawcy: (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie  
należy podać nazwy (firmy) wszystkich członków spółki cywilnej lub konsorcjum oraz wskazanie 
lidera konsorcjum): 
 
 
 
Dane Firmy:  
Miasto: 
 

 

Województwo: 
 

 

Kod pocztowy: 
 

 

Ulica, nr domu/nr lokalu 
 

 

REGON:  NIP:  

Nr KRS (jeżeli dotyczy):  

Telefon:  Faks:   

Adres e-mail:  

Informacja, czy Wykonawca należy do sektora MŚP1)  (właściwe zaznaczyć) 
 

  TAK                NIE              

Dane do kontaktu w sprawie przedmiotowego postępowania (jeżeli są inne niż wskazane powyżej): 

Telefon:  Faks:  

Adres e-mail:  

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż określony powyżej): 

 

Nr rachunku bankowego do zwrotu wadium (jeżeli dotyczy): 

 

Wyrażam zgodę na skorzystanie z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach 
danych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 
PZP. Dokument(y) jest (są) dostępne w formie elektronicznej pod adresem internetowym 
(właściwe zaznaczyć): 
https://prod.ceidg.gov.pl       
https://ekrs.ms.gov.pl       
inne (podać adres strony internetowej): …………………………………..         
1) Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie 
przekracza 43 milionów euro. 
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Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy/ów                             
i podpisującej ofertę):  ................................................................................................ 
działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………….……………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa i adres siedziby Wykonawcy) 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:     

ZAKUP SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ANPR SŁUŻĄCEGO DO ODCZYTU                        
i ANALIZY TABLIC REJESTRACYJNYCH NA POTRZEBY KOMENDY 

WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU w RAMACH PROJEKTU 
„DOSKONALENIE DZIAŁAŃ WYKRYWCZYCH w WALCE z PRZESTĘPCZOŚCIĄ” 
REALIZOWANEGO w RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A LITWA – POLSKA. 

(postępowanie nr 15/L/20) 
składam następującą ofertę, tj.: 
 

Lp. Przedmiot zamówienia:  ilość 
Stawka 
podatku 
VAT (%) 

Wartość brutto (zł) 
 

1 2 3 4 5 

1 

System informatyczny ANPR służący do odczytu                    
i analizy tablic rejestracyjnych na potrzeby 
Komendy Wojewódzkiej Policji                                         
w Białymstoku zgodny z zapisami SIWZ 

1 

  

 
2 

 
Szkolenie typu A  

1 
  

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO  
 

Lp. Opis kryterium oceny oferty 

zgodnie z zapisami rozdz. XIII ust. 1 pkt. 2-5 SIWZ 

TAK/NIE 

właściwe wpisać 

1. 
Wykonanie usługi pojedynczego (zredukowanego) logowania 

dla Systemu SS0  

2. Zapora sieciowa  

3. 
Instalacja zestawu mobilnego w pojeździe - instalacja zestawu 

mobilnego w pojeździe bez dodatkowego oprzyrządowania 
zewnętrznego (np. boks dachowy, bagażnik dachowy itp.) 

 

4. Czas usunięcia awarii krytycznej …………….godz. 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz                                 

z załącznikami, w tym  ze wzorem umowy,  i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.  
2. Zgadzam się być związanym niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania 

ofert. 
3. Oświadczam, że wykonam przedmiotowe zamówienie w terminie określonym w SIWZ, zgadzam 

się na termin płatności określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 
4. Oświadczam, że cena ofertowa brutto obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia. 
5. Oświadczam, że dysponuję wykwalifikowaną kadrą do realizacji przedmiotu zamówienia, 

zapewniam odpowiedni nadzór techniczny przez wykwalifikowane osoby posiadające niezbędne 
doświadczenie oraz wymagane przepisami prawa uprawnienia. 

6. Oświadczam, że zamierzam powierzyć do wykonania część zamówienia podwykonawcom: 
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Lp. Nazwa (firma) podwykonawcy Zakres części zamówienia 
   

   

 
7. Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 Rozporządzenia RODO. 

Wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (Oświadczenie składa się, jeżeli 
Wykonawca w złożonej ofercie podaje dane osób fizycznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
Wykonawca nie składa treści oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie). 
 
.................................., dn. ................................................................................... 
                                               (podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej*) 
 
* Oferta powinna być podpisana przez osobę lub w przypadku reprezentacji łącznej – przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z formą reprezentacji 
określoną we właściwym rejestrze lub ewidencji.   
W przypadku podpisania oferty przez osoby upełnomocnione – musi zostać załączone pisemne 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.    
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Załącznik nr 3 SIWZ  
 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU 
ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w 
części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis 
poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia1. Adres publikacyjny 
stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne 
zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 

ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: ZAKUP SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 
ANPR SŁUŻĄCEGO DO ODCZYTU                        

i ANALIZY TABLIC REJESTRACYJNYCH 
NA POTRZEBY KOMENDY 

WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W 
BIAŁYMSTOKU w RAMACH PROJEKTU 

                                                 
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
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„DOSKONALENIE DZIAŁAŃ 
WYKRYWCZYCH w WALCE z 

PRZESTĘPCZOŚCIĄ” REALIZOWANY w 
RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A 

LITWA – POLSKA. 
 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)5: 

  

15/L/20 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem 

[] Tak [] Nie 
 

                                                 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
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. 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
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pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”9 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii 
pracowników niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych należą dani pracownicy. 

 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej 
części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku 
wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia 
i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer 
zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności składek 
na ubezpieczenie społeczne i podatków lub 
przedstawić informacje, które umożliwią 

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 

                                                 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
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instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

                                                 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów 
kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE 

POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane 
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

                                                 
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 

korupcja14; 

nadużycie finansowe15; 

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16 

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród 
punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-
ody) skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 
 
b) [……] 

                                                 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 
ramowej. 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

c) długość okresu wykluczenia [……] oraz 
punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]21 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, 
jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

Podatki Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 

                                                 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności 
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne 
jest dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI
25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy26? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne; lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych27; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
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Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

 

 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów30 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

                                                 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w 
której wcześniejsza umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z 
podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza 
umowa w sprawie koncesji została rozwiązana 
przed czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający; oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny 
wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, 
kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH 

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]31 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 

[] Tak [] Nie 
 

                                                 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

 
[……] 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części 
IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy32: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

                                                 
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu 
lub dokumentach zamówienia jest 
następujący33 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] 
waluta 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym 
obszarze i w ciągu określonej liczby lat 
wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest następujący34: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] 
waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y36 – oraz wartość): 
[……], [……]37 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych [……] 

                                                 
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 



 

51 
 

wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać 
określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych40: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych41, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

                                                 
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić 
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu zapewnienia 
jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest 
następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej 
w ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

                                                 
42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 

                                                 
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

  



 

55 
 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do 
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które 
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego 
z nich, czy wykonawca posiada wymagane 
dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie45 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]46 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w 
których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym 
państwie członkowskim47, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 
posiada odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których 

                                                 
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 
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Załącznik nr 4 SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
z art. 24 ust. 1 pkt 15 oraz pkt. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
 
Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy/ów                                
i podpisującej ofertę):  ............................................................................................................................. 
działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………….……………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres siedziby Wykonawcy) 
 
przystępując do postępowania na: 

ZAKUP SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ANPR SŁUŻĄCEGO DO ODCZYTU                        
i ANALIZY TABLIC REJESTRACYJNYCH NA POTRZEBY KOMENDY 

WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU w RAMACH PROJEKTU 
„DOSKONALENIE DZIAŁAŃ WYKRYWCZYCH w WALCE z PRZESTĘPCZOŚCIĄ” 
REALIZOWANEGO w RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A LITWA – POLSKA. 

(postępowanie nr 15/L/20) 
 
 
Oświadczam, że: 
wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  
albo 
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – załączam następujące dokumenty potwierdzające 
dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………….……………………………..…… 
 
 
 
.................................., dn. ................................................................................... 
                          (podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej*) 
 
 
Oświadczam o braku orzeczenia wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne. 
 
 
 
.................................., dn. ................................................................................... 
                          (podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej*) 
 
 
 
*  Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę lub w przypadku reprezentacji łącznej – przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z formą reprezentacji określoną 
we właściwym rejestrze lub ewidencji.   
W przypadku podpisania oświadczenia przez osoby upełnomocnione – musi zostać załączone pisemne 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.                         
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna) 
oświadczenie składa każdy z uczestników konsorcjum/wspólników spółki cywilnej osobno.                    
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Załącznik nr 5 SIWZ 
 
 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

  
 
Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy/ów                             
i podpisującej ofertę):  .................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………….……………………........ 
………………………………………………………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………………………………..…. 

(nazwa i adres siedziby Wykonawcy) 
 
przystępując do postępowania na: 
  

ZAKUP SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ANPR SŁUŻĄCEGO DO ODCZYTU                        
i ANALIZY TABLIC REJESTRACYJNYCH NA POTRZEBY KOMENDY 

WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU w RAMACH PROJEKTU 
„DOSKONALENIE DZIAŁAŃ WYKRYWCZYCH w WALCE z PRZESTĘPCZOŚCIĄ” 
REALIZOWANEGO w RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A LITWA – POLSKA. 

(postępowanie nr 15/L/20) 
 
 
oświadczam o: 
niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.). 
 
 
 
.................................., dn. ................................................................................... 
 
                          (podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej*) 
 
 
 
 
 
 
 
*  Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę lub w przypadku reprezentacji łącznej – przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z formą reprezentacji określoną 
we właściwym rejestrze lub ewidencji.   
W przypadku podpisania oświadczenia przez osoby upełnomocnione – musi zostać załączone pisemne 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.                         
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna) 
oświadczenie składa każdy z uczestników konsorcjum/wspólników spółki cywilnej osobno.           
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Załącznik nr 6 SIWZ 
 

UMOWA  nr ………………. (projekt) 
 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Dnia ____________________ r. w Białymstoku, pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku 
z siedzibą w Białymstoku: ul. H. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok, NIP: 542-020-78-68 
reprezentowanym przez: 
_____________________________ – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku 
zwanym dalej „Zamawiającym”, a: 
- _________________________________________________, z siedzibą w ___________________, 
__________________________________________, wpisaną w dniu _______________ r. do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w __________________ Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____________________ 
reprezentowaną przez: ____________________________________________________,* 
- ______________________________________, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą 
___________________________ z siedzibą w _______________, ______________________ 
wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
NIP: _____________________, REGON: ______________________,* 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą” 
została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego ANPR służącego do odczytu i 

analizy tablic rejestracyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Zadanie, o którym mowa jest w ust. 1, realizowane jest w ramach projektu „Doskonalenie działań 
wykrywczych w walce z przestępczością”, współfinansowanego z  programu INTERREG V-A LITWA -
POLSKA. 

 
§ 2 

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia: 31.08.2021 r.  
 

                       § 3 
1. Dane kontaktowe Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym: 

 tel. ……………………, fax ……………..…, e-mail ……………………… 
 tel. ……………………, fax ……………..…, e-mail ……………………… 

2. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz do odbioru przedmiotu zamówienia 
wyznaczone są następujące osoby: 
 ………………………… tel. : 47 ………………. , e-mail ……………………………… 
 ………………………… tel. : 47 ………………. , e-mail ……………………………… 
 ………………………… tel. : 47 ………………. , e-mail ……………………………… 

 
§ 4 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Zawarcie porozumień na instalację systemu kamer ANPR z właścicielami wybranych obiektów na terenie 

woj. podlaskiego oraz ponoszenie opłat z nich wynikających. 
2. Zapewnienie usługi transmisji danych między punktami obserwacyjnymi, a KWP w Białymstoku.   
3. Zapłata za należytą i zgodną z niniejszą umową dostawę systemu informatycznego ANPR służącego do 

odczytu i analizy tablic rejestracyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. 
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§ 5 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do 

umowy, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz innymi powszechnie obowiązującymi 
przepisami, w tym przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz p.poż. 

2. Dostawa systemu informatycznego ANPR służącego do odczytu i analizy tablic rejestracyjnych na potrzeby 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z zastosowaniem urządzeń i materiałów własnych 
(zakupionych przez siebie), które powinny posiadać atesty, certyfikaty i inne świadectwa dopuszczenia 
wymagane obowiązującymi przepisami.  

3. Zgodne z przepisami zorganizowanie wszelkich działań wymaganych dla realizacji przedmiotu umowy, 
zapewnienie odpowiedniego nadzoru technicznego przez wykwalifikowane osoby posiadające niezbędne 
doświadczenie oraz wymagane przepisami prawa uprawnienia. 

4. Przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy 
uzupełnionego Harmonogramu rzeczowo-terminowego realizacji systemu informatycznego ANPR służącego 
do odczytu i analizy tablic rejestracyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, 
stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Zmiany harmonogramu mogą być wprowadzane w 
uzasadnionych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Zmieniony harmonogram 
podlega akceptacji Zamawiającego.   

5. Przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia wymaganej dokumentacji wymienionej w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia. Przeprowadzenie szkoleń z zgodnie z wymogami opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

6. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację 
przedmiotu umowy, a także informowanie o zaistniałych nieprawidłowościach, problemach w realizacji 
umowy lub o zamiarze wstrzymania wykonania przedmiotu umowy. 

7. Usunięcie wszystkich wad i usterek powstałych w trakcie realizacji systemu informatycznego ANPR 
służącego do odczytu i analizy tablic rejestracyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Białymstoku objętych zakresem przedmiotu umowy, zarówno stwierdzonych w trakcie odbioru, jak i w 
okresie gwarancji i rękojmi, na żądanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Przeprowadzenie szkolenia typu A zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 
do umowy. 

9. Przeprowadzenie szkolenia typu B zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 
do umowy. 

§ 6 
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w §1, przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich dokumentacji opracowanych na potrzeby 
przedmiotu niniejszej umowy oraz do wszystkich egzemplarzy tych dokumentacji, na wszelkich polach 
eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz.U. 2018r. poz. 1191 z późn. zm.), w tym w zakresie powielania, przetwarzania 
oraz wykorzystywania dokumentacji będącej przedmiotem umowy. Mając powyższe na uwadze nabycie 
praw majątkowych autorskich następuje na wszelkich polach eksploatacji w szczególności wymienionych w 
art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018r. poz. 1191 z 
późn. zm.), w tym m.in.: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową,  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 2 – publikowanie części 
lub całości, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym, 

4) przetwarzanie, modyfikowanie, wprowadzanie zmian oraz wykorzystywanie.  
2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy licencje uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania z 

dostarczonego w ramach umowy oprogramowania na polach eksploatacji określonych w ust. 3 oraz 
uprawniające do korzystania z usługi wsparcia technicznego i subskrypcji dla dostarczonego 
oprogramowania przez okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 
8 ust. 4 umowy. 

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że licencja uprawnia do korzystania z oprogramowania na niżej 
wymienionych polach eksploatacji: 
1) korzystania z dokumentacji dostarczonej wraz z oprogramowaniem, w celu wspomagania korzystania 

przez Zamawiającego z oprogramowania; 
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2) sporządzenia kopii oprogramowania dla celów archiwalnych lub jako kopii zapasowych. 
 

§ 7 
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 

…………………………… (brutto), słownie: …....................................................................... zgodnie z 
formularzem  ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy,  ……………….……… (brutto) 
słownie: …....................................................................... 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.:  
1) koszty dojazdu do wskazanych lokalizacji, 
2) koszty roboczogodzin zespołu pracowników Wykonawcy, 
3) koszty wszystkich urządzeń, materiałów, oprogramowania i podzespołów, które zostały użyte podczas 

realizacji umowy, 
4) koszty opracowania dokumentacji, 
5) koszty szkoleń typu A i B, 
6) inne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy koszty, w tym należne podatki.   

3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy 
Wykonawcy: …………..………………………….., w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag przez Zamawiającego 
protokół odbioru przedmiotu umowy. 

4. Płatnikiem będzie:         Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 
15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65 

NIP 542-020-78-68 
5. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy ujęty na białej liście podatników: 

…………………………………………………………………………….….. W przypadku zmiany numeru 
rachunku bankowego, wymagana jest zmiana umowy w formie aneksu. 

6. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 
 

§ 8 
1. Zasady odbioru przedmiotu umowy: 

1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie, na adres Komendy Wojewódzkiej Policji  
Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 65 lub prześle faksem na nr 47 711 3141, albo drogą elektroniczną na 
adres: naczelnik.wlii.kwp@bk.policja.gov.pl, o gotowości wykonanego systemu informatycznego ANPR 
służącego do odczytu i analizy tablic rejestracyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Białymstoku do odbioru końcowego, przekazując wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia 
odbioru, nie później niż przed upływem terminu określonego w § 2. 

2) Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego po zrealizowaniu całości zadania będącego przedmiotem 
umowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. 

3) Odbiór wszystkich elementów systemu informatycznego ANPR służącego do odczytu i analizy tablic 
rejestracyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, składających się na 
przedmiot umowy dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. 

2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 1 do 
umowy. 

3. Odbiór przedmiotu umowy i sprawdzenie spełnienia wymagań jakościowych będzie dokonywany w 
szczególności w oparciu o wymagania zawarte w załączniku nr 1 do umowy, dokumentację techniczną, 
dokumentacje projektowo-wykonawcze oraz  dokumentacje powykonawcze. 

4. Odbiór szkolenia typu A polegać będzie na potwierdzeniu zgodności ilości i jakości przeprowadzonego 
szkolenia z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy i zostanie zakończony podpisaniem 
Protokołu odbioru szkolenia, którego wzór określa Załącznik nr 4 do umowy. 

5. Za datę odbioru uznaje się dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania bez uwag protokołu odbioru 
przez upoważnionych przedstawicieli ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. 

6. Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki określony zostanie termin i sposób usunięcia 
wad lub usterek. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek. 
 

§ 9 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy w okresie 60 miesięcy, licząc od daty 

podpisania bez uwag protokołu odbioru. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie wady mające wpływ na wartość 

użytkową, techniczną wykonanego przedmiotu umowy. 
3. W okresie gwarancji zgłoszenia awarii, usterek będą dokonywali upoważnieni przedstawiciele 
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Zamawiającego w formie telefonicznej na nr…………………, faksem nr …………………. lub  
e-mail…………………………………………. w trybie 24/7. Lista osób upoważnionych do zgłaszania 
awarii zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 10 dni od zawarcia umowy. 

4. Wykonawca może odmówić przyjęcia zgłoszenia, jeżeli: 
1) zostało ono dokonane przez osobę nieuprawnioną; 
2) zgłoszenie dotyczy obszaru, który nie jest objęty zakresem Umowy. 

5. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w ciągu 
4 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia podając przyczynę odmowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy gwarancyjnej w czasie: 
a) …. godzin od momentu zgłoszenia dla awarii krytycznej. 
Awaria krytyczna - obejmuje awarię dostarczonego sprzętu i/lub oprogramowania uniemożliwiającą ich 
działanie lub drastycznie je ograniczającą, w szczególności dotyczy to utraty dostępności, integralności i 
poufności danych. Awarią krytyczną jest również brak dostępu do więcej, niż 2 punktów instalacji kamer. 

b) 48 godzin od momentu zgłoszenia dla awarii zwykłej. 
Awaria zwykła - każda awaria, która nie spełnia definicji awarii krytycznej, obejmująca awarię sprzętu lub 
oprogramowania, których użytkownik nie może obejść korzystając z innych funkcjonalności dostarczonego 
systemu. 

c) 96 godzin od momentu zgłoszenia dla usterki. 
Usterka - obniżenie funkcjonalności sprzętu, które użytkownik może obejść korzystając z innych możliwości 
sprzętu lub systemu. Do usterki zaliczamy również brak dostępu do 2 punktów instalacji kamer. 

7. Czas na usunięcie awarii, usterki będzie liczony od momentu zgłoszenia do momentu potwierdzenia jej 
usunięcia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Przez usunięcie awarii należy rozumieć przywrócenie pierwotnej funkcjonalności systemu informatycznego 
ANPR służącego do odczytu i analizy tablic rejestracyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Białymstoku oraz dostarczonego oprogramowania.  

9. Po usunięciu awarii Wykonawca jest zobowiązany do konfiguracji/rekonfiguracji systemu informatycznego 
ANPR służącego do odczytu i analizy tablic rejestracyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Białymstoku lub reinstalacji dostarczonego oprogramowania, jeżeli zachodzi taka konieczność.  

10. W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania upgrade’u sterowników urządzeń, firmware lub dostarczonego 
w ramach umowy oprogramowania, Wykonawca dokona ww. aktualizacji w cenie Umowy bez naruszania 
praw autorskich producenta sterowników urządzeń lub/oraz oprogramowania. Wykonawca sprawdzi 
poprawność działania sprzętu i oprogramowania po zainstalowaniu aktualizacji. W przypadku wystąpienia 
nieprzewidzianych, niepożądanych skutków wprowadzonych zmian Wykonawca zobowiązany jest do ich 
wycofania na żądanie Zamawiającego, przywracając poprawne działanie systemu do stanu przed 
aktualizacją. 

11. W okresie gwarancji w przypadku awarii dysku twardego, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na 
nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego dysku HDD/SSD. 

12. Jeżeli w trakcie trwania gwarancji którykolwiek z elementów sprzętowych systemu ulegnie dwukrotnej 
awarii, po wystąpieniu trzeciej zostanie wymieniony na nowy lub, w przypadku jego niedostępności, na nie 
gorszy wydajnościowo i funkcjonalnie. Elementy uszkodzone, z wyłączeniem dysków twardych i innych 
nośników danych, będą po dokonaniu wymiany zwracane Wykonawcy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania napraw w miejscu instalacji elementu systemu 
informatycznego ANPR służącego do odczytu i analizy tablic rejestracyjnych na potrzeby Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku będącego przedmiotem Umowy. W przypadku punktów instalacji 
kamer naprawa jest możliwa w innym, wskazanym przez Wykonawcę miejscu, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 

14. Za przekroczenie terminu w usunięciu wszelkich wskazanych i stwierdzonych awarii i usterek powyżej 
czasów określonych w ust. 6 litera a), b) i c)  Wykonawca zapłaci karę umowną - w wysokości 100 zł brutto 
za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 

15. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w 
terminie do 7 dni o:  
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,  
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,  
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,  
4) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy lub postępowania restrukturyzacyjnego, 
5) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,  
6) zawieszeniu działalności Wykonawcy. 

 
 
 



 

63 
 

§ 10 

1. W przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto określonej w § 7 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia.  

2. Kara, o której mowa w ust. 1, nie jest naliczana, jeśli Zamawiający złoży oświadczenie, że opóźnienie 
wynika z jego winy, za okres wskazany w oświadczeniu.  

3. Jeżeli opóźnienie w terminie wykonania poszczególnych punktów Harmonogramu rzeczowo – 
terminowego, o którym mowa jest w § 5 pkt. 4 umowy, nie licząc okresu wskazanego w oświadczeniu z 
ust. 2, przekroczy 7 dni Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłaty kary umownej w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego 
wykonania  umowy przez Wykonawcę, w szczególności niespełnienia wymaganych funkcjonalności 
systemu informatycznego ANPR służącego do odczytu i analizy tablic rejestracyjnych na potrzeby 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary 
umownej w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1.  

5. Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 3 i 4 może nastąpić w terminie 14 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  w razie zaistnienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części umowy.  

8. Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić bezpośrednio z faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z powstaniem obowiązku 
zapłaty kar umownych lub potrąceniem kar z zabezpieczenia.  

9. Za opóźnienie w terminie zapłaty należności, o którym mowa w § 7 ust. 3, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy odsetki ustawowe.  

10. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1. 
11. W przypadku, gdy wysokość należnych kar umownych nie pokrywa wysokości powstałej na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy szkody, niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu 
cywilnego.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.  
13. W przypadku naliczenia kar umownych w okolicznościach, o których mowa w § 9 ust. 14, Wykonawca 

będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez 
Zamawiającego.  

14. Odpowiedzialność odszkodowawczą Stron wynikającą z niniejszej umowy wyłączają jedynie zdarzenia 
siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym, jak również ich skutkom, nie można było 
zapobiec.  

15. Przez siłę wyższą, o której mowa w ust. 13, należy rozumieć przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są 
poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć, ani uniknąć, a które 
zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych.  

16. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony, a 
następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.  

17. Wystąpienie siły wyższej, poinformowanie o tym Strony oraz udokumentowanie powoduje zawieszenie 
wykonania zobowiązań umownych o czas trwania siły wyższej.  

18. W rozumieniu postanowień ust. 15 i 16 siłą wyższą nie są w szczególności deficyt sprzętowy, kadrowy, 
materiałowy, spory pracownicze, strajki, trudności finansowe ani też kumulacja takich czynników.  

19. Wykonawca, jak i Zamawiający będą czynić starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą 
powstać w wyniku zaistnienia siły wyższej.  

 
§ 11 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usuwania 
wad w okresie rękojmi w wysokości 5% ceny ofertowej brutto tj. kwotę __________________zł 
słownie_____________________________ w formie: _____________________________  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrócone) w następujących terminach: 
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1) część zabezpieczenia (70%) – w terminie 30 dni od dnia protokolarnego odbioru końcowego przez 
Zamawiającego lub protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym, 

2) pozostała część (30%) – w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji. 
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się 

własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wynikłe wady. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej dokument gwarancyjny musi 
nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarantować zapłatę roszczeń 
Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym 
również z tytułu rękojmi za wady. Treść dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenia należytego wykonania 
przedmiotu umowy podlega akceptacji Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie traciło ważność, Wykonawca 
zobowiązany jest do wniesienia nowego bądź przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia przy 
zachowaniu ciągłości zabezpieczenia. Koszt wniesienia nowego zabezpieczenia bądź przedłużenia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

 
§ 12 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy możliwa jest w przypadku zmiany wysokości obowiązującej 

stawki podatku VAT na usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy. Wartość wynagrodzenia 
umownego brutto może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu jedynie o wartość różnicy pomiędzy 
obowiązującą stawką podatku VAT w momencie zawierania niniejszej umowy, a obowiązującą stawką 
podatku VAT w momencie świadczenia usługi. 

2. Zakazuje się innych, istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy.  

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 13   
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień  

publicznych, Kodeksu cywilnego. 
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający a, jeden egzemplarz Wykonawca. 
 

 
 
Integralną część umowy stanowi: 
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Umowy. 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-terminowy. 
Załącznik nr 4 – Protokół odbioru szkolenia. 
Załącznik nr 5 – Specyfikacja cenowa. 
 
 
 WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
___________________________             _____________________________ 
 

.   

 
 
 

  



 

65 
 

Załącznik nr 3 do Umowy nr ........................ 
 
 

HARMONOGRAM RZECZOWO - TERMINOWY ZAKUPU SYSTEMU 
INFORMATYCZNEGO ANPR SŁUŻĄCEGO DO ODCZYTU  i ANALIZY TABLC 
REJESTRACYJNYCH NA POTRZEBY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI  

W BIAŁYMSTOKU w RAMACH PROJEKTU „DOSKONALENIE DZIAŁAŃ 
WYKRYWCZYCH w WALCE z PRZESTĘPCZOŚCIĄ” REALIZOWANEGO  

w RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A LITWA – POLSKA. 
 
 
 

Lp. Czynność 
Data zakończenia 
(dzień/miesiąc/rok) 

1. Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej w 
zakresie instalacji zestawów stacjonarnych w 16 Punktach 
Obserwacyjnych. 

 

2. Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej w 
zakresie mobilnego Punktu Obserwacyjnego. 
 

 

3. Zakończenie instalacji elementów Systemu.   
 
 

 

4. Zakończenie konfiguracji Systemu.  
 
 

 

5. Dostarczenie zestawów komputerowych do zdalnego zarządzania 
elementami Systemu.  
 

 

6. Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczych.  
 
 

 

7. Przeprowadzenie szkolenia typu A. 
 
 

 

8. Przeprowadzenie szkolenia typu B. 
 
 

 

9. Zgłoszenie gotowości do odbioru Systemu.  
 
 

 

 
 
 
 

................................................ 
Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do umowy nr………… 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU SZKOLENIA 
 
Miejsce dokonania odbioru: 
 
....................................................................................................... 
Data dokonania odbioru: 
 
....................................................................................................... 
Ze strony Wykonawcy: 
 
 

....................................................................................................... 
 (imię i nazwisko osoby  upoważnionej)                                
 
Ze strony Zamawiającego: 
 
 
Komisja w składzie: 
1. ....................................................                                   
2. ....................................................     
3. ....................................................                                                               
 
Przedmiotem usługi i odbioru w ramach Umowy z dnia …………...  jest:  
kompleksowa organizacja Szkolenia typu A w ramach Projektu pn. „Doskonalenie działań 
wykrywczych w walce z przestępczością”, realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa 
– Polska 
 
Potwierdzenie wykonania usługi: 
Tak* 
Nie* zastrzeżenia..................................................................................................... 
 
Końcowy wynik odbioru: 
Pozytywny* 
Negatywny*  
zastrzeżenia.............................................................................................................................. 

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

 
  

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

  

3 ...............................................................  ............................................................... 
 (upoważniona komisja Zamawiającego)  (upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy) 

 
*niewłaściwe skreślić    
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Załącznik nr 5 do umowy nr…………. 
 
 

SPECYFIKACJA CENOWA  
 
 

Lp.  Cena brutto 

1 
Zestaw kamer do monitoringu wideo (zestawy stacjonarne i mobilne), 
w tym projekt, instalacja i serwis. 

 

2 

Infrastruktura przetwarzająca i przechowująca dane przesyłane z 
punktów obserwacyjnych (stacjonarnych i mobilnych) oraz je 
udostepniająca w KWP w Białymstoku na potrzeby elementów 
systemu. 

 

3 
Oprogramowanie do obsługi kamer. 
 

 

4 
Konfiguracja systemu, testowanie, dokumentacja. 
 

 

5 
Zestawy sprzętu komputerowego (mobilne i stacjonarne) 
przeznaczone do współpracy z kamerami monitorującymi i 
oprogramowaniem. 

 

6 
Komplet modemów LTE do zestawów stacjonarnych i zestawu 
mobilnego.  

 

7 
Wynajęcie sali szkoleniowej. 
 

 

8 

Zapewnienie ekspertów o odpowiednich kwalifikacjach, do 
przeprowadzenia prezentacji działania  
i praktycznego zastosowania: aplikacji oraz systemu informatycznego 
ANPR. 

 

9 
Tłumaczenie symultaniczne prowadzone przez tłumacza języka 
litewskiego oraz zapewnienie niezbędnej infrastruktury (słuchawek) 
dla każdego z  uczestników szkolenia. 

 

10 
Zakwaterowanie i wyżywienie. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

................................................ 
Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 SIWZ 
 

 
INFORMACJE o DIALOGU TECHNICZNYM 

 
 
 
1. Zamawiający ogłosił dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zakup systemu informatycznego ANPR. 
Celem dialogu technicznego było uzyskanie wiedzy użytecznej do: 

a. przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na zakup ww. systemu informatycznego, 
b. sformułowania zapisów do SIWZ, 
c. opracowania warunków zamówienia i umowy w ramach planowanego postępowania przetargowego, 
d. oszacowania przedmiotu wartości zamówienia. 

 
2. Ogłoszenie o dialogu zostało umieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego 

https://podlaska.policja.gov.p. Termin składania zgłoszeń upłynął  9 lipca 2020 r. 
 
3. W dialogu technicznym wzięły udział dwie firmy: COMARCH POLSKA S.A. z Krakowa i VCN s.c.                     

z Poznania. 
 

4. Przeprowadzony dialog techniczny posłużył w uzyskaniu dodatkowych informacji określonych 
w jego celach, które zostały wykorzystane do prawidłowego i bardziej precyzyjnego sporządzenia opisu 
przedmiotu  zamówienia oraz istotnych postanowień umowy. Została potwierdzona wiedza i doświadczenie 
potencjalnych wykonawców odnośnie budowy podobnych systemów. Dialog pozwolił również uzyskać 
Zamawiającemu informacje o szacunkowych kosztach przedmiotu zamówienia. 
 

 


