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Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) oraz ponieść wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego  
 

 
Zamawiającym jest: 
 
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 
ul. Lutomierska 108/112 
91-048 Łódź 
NIP  726-000-44-58                
Regon  470754976 
 

 
Postępowanie prowadzi: 
 
Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień 
Publicznych KWP w Łodzi 
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź 
http://przetargi.lodzka.policja.gov.pl/ 
e-mail: zampub@ld.policja.gov.pl 
tel. (42) 665 22 95, 665 20 78, fax (42) 665 20 80 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w celu zawarcia umowy 

ramowej, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze 
zm.). Wartość postępowania powyżej 144 000  euro. 

2.2. Zamawiający zawrze umowę ramową na dostawę urządzeń radiotelekomunikacyjnych oraz 
materiałów łączności z trzema Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty  
w niniejszym postępowaniu – w danej części, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu 
złoży mniejsza liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a ich 
oferty nie podlegają odrzuceniu.  Umowa ramowa zostanie zawarta na zasadach określonych  
w projekcie umowy ramowej – załącznik nr 5 do SIWZ. 

2.3. Zamawiający udzieli zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową, zgodnie z art. 
101a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcom, z którymi zawarł 
umowę ramową, zapraszając ich do składania ofert zgodnie z art. 101a ust 9 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

2.4. W celu realizacji zamówienia i zawarcia umów wykonawczych, Zamawiający wraz  
z zaproszeniem do składania ofert przekaże Wykonawcom formularz ofertowy na zawarcie 
umowy wykonawczej. Wykonawca w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert złoży 
ofertę, która nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym  
w celu zawarcia umowy ramowej.  

2.5. Umowa wykonawcza na każdą dostawę zostanie zawarta na zasadach określonych  
w załączniku nr 6 do SIWZ – projekt umowy wykonawczej. 

2.6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod 
adresem : https://platformazakupowa.pl/kwp_lodz - zwanej dalej platformą, pod nazwą 
wskazaną w tytule postępowania. 

3. Opis przedmiotu  zamówienia  
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na dostawę urządzeń 

radiotelekomunikacyjnych oraz materiałów łączności. 
 
CPV: 32236000 
          31400000 
          31682000 
 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Załączniku 2.1-2.12 do SIWZ – 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

3.3. Szczegółowe warunki wykonywania zamówienia zawarte są we wzorze umowy ramowej, 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz w we wzorze umowy wykonawczej, stanowiącym 
załącznik nr 6 do SIWZ. 

3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wniesienie dostarczonego sprzętu do wskazanych 
przez upoważnionych pracowników Zamawiającego pomieszczeń.  

3.5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad. Musi spełniać 
wymogi Polskich Norm. Wykonawca zobowiązany będzie okazać na żądanie Zamawiającego 
aprobatę, atest lub certyfikat, o ile taki jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.  

3.6. Wykonawca udziela gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą na warunkach opisanych  
w Wymaganiach gwarancyjnych załączniku nr 3 do Umowy Ramowej – załącznik nr 5 do 
SIWZ.  

3.7. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy, będzie w pełni 
zgodny ze specyfikacją, oraz wolny od wad fizycznych i prawnych. 

https://platformazakupowa.pl/kwp_lodz


 

 

 

 

3.8. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, znaki towarowe mają charakter 
przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust 5 ustawy.  

3.9. Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach 
technicznych niż wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku 
zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanego asortymentu to na Wykonawcy 
będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany produkt jest równoważny. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

 
4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  
4.1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych: 
4.1.1. Urządzenia radiokomunikacyjne: 

• część nr 1 - Radiotelefon noszony z akcesoriami systemu Tetra MTP 3550 lub równoważny; 
• część nr 2 - Radiotelefon przewoźny z akcesoriami systemu Tetra MTM5400 lub 

równoważny; 
• część nr 3 - Radiotelefon noszony z akcesoriami standardu DMR MOTOROLA DP 4801 lub 

równoważny; 
• część nr 4 - Radiotelefon przewoźny z akcesoriami standardu DMR MOTOROLA DM4601e 

lub równoważny; 
• część nr 5 - Radiotelefon noszony standardu DMR MOTOROLA DP 4801 lub równoważny z 

aktywnym ochronnikiem słuchu; 
4.1.2. materiały łączności: 

• część nr 6 - Baterie akumulatorowe do radiotelefonów firmy Motorola; 
• część nr 7 - Baterie akumulatorowe do radiotelefonów firmy Sepura; 
• część nr 8 - Baterie akumulatorowe do radiotelefonów firmy Hytera; 
• część nr 9 - Anteny do radiotelefonów firmy Motorola; 
• część nr 10 - Anteny do radiotelefonów firmy Sepura; 
• część nr 11 - Zestaw rozdzielczy do radiotelefonu GM360 firmy Motorola; 
• część nr 12 - Diplexer typ LH 108/136-1G-3FME lub równoważny. 

4.2. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. 
 

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67  
ust. 1 pkt.  6 ustawy  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia dodatkowych zamówień. 

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

7. Termin wykonania zamówienia: 
7.1. Termin realizacji umowy ramowej od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2020 r. lub do 

wykorzystania kwoty umowy, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.  
7.2. Termin realizacji zamówień wykonawczych wynosi maksymalnie 6 tygodni od zawarcia 

umowy wykonawczej. 
 

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

8.1.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5  

pkt. 2, 4 i 8 uPzp  

8.1.1. Zamawiający nie żąda wykazania braku podstaw do wykluczenia dla podwykonawców. 
8.1.2. Zamawiający zbada czy wobec podmiotu trzeciego nie zachodzą podstawy wykluczenia,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 2, 4  i 8 ustawy. 
8.1.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

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

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. Zdania poprzedzającego 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. 

8.1.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 8.1.4. 

8.1.6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, 
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział  
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 
 

8.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

8.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu 

 
8.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

          Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu 
 

8.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu 
 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia: 

 
DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

 
9.1. w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu 

okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 2, 4 i 8 oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu  
 

9.1.1. oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - wg  
załącznika nr 3 do SIWZ  

  
 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz 
JEDZ składa każdy z wykonawców  
 

 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa JEDZ dotyczący tych 
podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 
spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału  
w postępowaniu 
 

 Zamawiający nie żąda złożenia JEDZ dotyczącego podwykonawcy, któremu Wykonawca 
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
 

 Zamawiający informuje, że w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α części IV 
formularza 
 
- w przypadku składania oferty więcej niż na jedną część złożenie jednego JEDZ jest 

uprawnione, pod warunkiem że spełniona zostaje jego funkcja nakreślona w art. 25a 
ustawy Pzp. JEDZ musi zatem stanowić dla wszystkich części, na które jest składana 
oferta, wstępne potwierdzenie, że wykonawca    nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Cel ten zostanie osiągnięty, gdy wszelkie informacje 
wymagane przez zamawiającego będą wynikały z oświadczenia. 



 

 

 

 

 
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać  
z narzędzia ESPD1 lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. 
 

Zakres informacji w JEDZ musi odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ. 
 

UWAGA 
9.1.2.  oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów  
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) -  wg załącznika nr 4 do SIWZ 

 
Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.3. SIWZ w terminie 3 dni od dnia  
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

 

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZED UDZIELENIEM 
ZAMÓWENIA  

 
Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie do złożenia następujących 
dokumentów: 

 
9.2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 uPzp                      

tj. spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Nie dotyczy. 

 
9.3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 uPzp, tj. że 

dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 

Nie dotyczy. 
 
9.4. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1 pkt. 3 uPzp, tj. 

braku podstaw do wykluczenia. 

9.4.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 
i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, 

9.4.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, 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, 

9.4.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

                                                           
1 Serwis eESPD został udostępniony przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://espd.uzp.gov.pl 



 

 

 

 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

9.4.4. 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 (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1785),  

 
9.4.5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności 

 
9.4.6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 
 
9.5.  Podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 
9.5.1.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 
A) pkt .9.4.1. – 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 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert 

 
B) 9.4.2. i 9.4.3. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 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 miesiące przed 
upływem tego terminu. 

 
9.5.2.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. 9.5.1. SIWZ, 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.  

 
9.5.3.  Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w pkt. 9.4.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 
9.5.1. lit. A w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21. 
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.  

 
10. Opis sposobu przygotowania oferty: 

10.1. Wykonawca składa ofertę poprzez platformę dedykowaną dla niniejszego postępowania 
na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/kwp_lodz 



 

 

 

 

10.2. Oferta wraz z załącznikami, powinna być sporządzona  z zachowaniem postaci 
elektronicznej w szczególności w formacie danych .pdf, .doc, docx, .rtf,.xps, .odt. i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

10.3.  Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej  
i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na którą składają się: 

 

10.3.1. formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1.1-1.12 do SIWZ - nie podlega 
uzupełnieniu. 

10.3.2. oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – wg 
załącznika nr 3 do SIWZ.  

10.3.3. dowód wniesienia wadium. 
10.3.4. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę i oświadczenia składa  

w imieniu Wykonawcy pełnomocnik, 
 
10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, 

spółka cywilna lub osoby fizyczne działające wspólnie) należy złożyć: 

 oryginał pełnomocnictwa rodzajowego, w którym wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 23 ust. 2 Ustawy); 

 dokumenty określone w pkt. 9.1. i 9.4 SIWZ – złożone przez każdego z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie 

Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”,  
w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące podmiotu wspólnego, 
a nie pełnomocnika (lidera).  
 
FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW 
10.5. Dokumenty i oświadczenia  składane przez wykonawcę na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz w celu 
potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w 
elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w rozumieniu rozporządzenia 
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 (ze zm.), tj.  

 
 Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 
inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie 
zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i 
przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.  
 
W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę 
albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z 
poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z 
oryginałem. 

10.6.  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.  

  Poświadczenie  za  zgodność  z oryginałem  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub  
oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

10.7.   Dokumenty  lub  oświadczenia,  o których  mowa  w ww. rozporządzeniu,  sporządzone                     
w języku  obcym  są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.8.   Oferta i załączniki oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą  być  sporządzone czytelnie,  
w języku polskim. 

10.9. Oferta i załączniki oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez 
osobę/osoby/ uprawnioną/uprawnione/ do reprezentowania  podmiotu.  

10.10. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to ze sposobu reprezentacji 
wówczas musi być wraz z ofertą złożony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia 



 

 

 

 

potwierdzona za zgodność przez notariusza. Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób 
upoważnionej do reprezentacji wskazanej we właściwym rejestrze lub notariusza. Wymóg 
ten dotyczy także pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 23 ust. 2 uPzp. (pkt. 10.5. SIWZ) 

10.11. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa    
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma obowiązek ich 
oznakowania i oddzielenia od części jawnej złożonej oferty. Zgodnie z art. 8 ust. 3 uPzp, nie 
ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawca załącza  
w odrębnym pliku za pośrednictwem platformy, przez którą składana jest oferta, w sposób 
określony  w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców. 

10.12. Każdy  Wykonawca  przedstawi  tylko  jedną  ofertę  zgodnie  z wymaganiami  SIWZ. 

11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 
 

11.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie 
elektronicznie poprzez wykorzystanie przycisku: Wiadomości na stronie Platformy 
zakupowej - https://platformazakupowa.pl/kwp_lodz. dedykowanej dla niniejszego 
postępowania. 

11.2.   Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja 
składania oferty dla Wykonawcy dostępne na stronie Platformy. Regulamin znajduje się na 
stronie głównej Platformy, natomiast Instrukcja dostępna jest pod danym postępowaniem w 
polu „Wymagania i specyfikacje”. 

11.3. Występuje limit objętości plików w zakresie całej oferty do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 
plików. 

11.4. Szczegółowe informacje dotyczące  formatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu 
przekazania danych określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja 
składania oferty dla Wykonawcy dostępne na stronie Platformy, w których określono  
w szczególności że: 

a) Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system. 
b) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania do Zamawiającego wraz z wgraniem paczki podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie 
przycisku “Złóż ofertę” i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona. Za datę 
przekazania korespondencji przyjmuje się datę jej prawidłowego przekazania poprzez 
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”   i wyświetleniu komunikatu, że wiadomość została 
wysłana. 

c) Oferta i załączniki powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub 
multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; 
.pptx; .csv. 

d) Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony 
platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w 
najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu 
„cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. 
Platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 
pikseli. 

11.6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).  

11.7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń  składane są przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem platformy. 

https://platformazakupowa.pl/kwp_lodz


 

 

 

 

11.8.  W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy korzystać z pomocy 
Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem 
składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy. Centrum Wsparcia 
Klienta dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 
22 101 02 02. 

11.9.  Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest: 
             p. Krystian Kołodziejski – 42 665 2078 

 
12. Wymagania dotyczące wadium  
12.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

Część nr 1 - 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) 
     Część nr 2 - 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) 
     Część nr 3 - 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) 
 Część nr 4 - 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) 
 Cześć nr 5 - 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) 
 Część nr 6 - 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100) 
 Część nr 7 - 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) 
 Część nr 8 - 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) 
 Część nr 9 - 200,00 zł (dwieście złotych 00/100) 
 Część nr 10 - 15,00 zł (piętnaście złotych 00/100) 
 Część nr 11 - 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) 
 Część nr 12 - 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100) 

 
    Wadium należy wnieść nie później niż przed upływem terminu składania ofert. 
12.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 

uPzp. 
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Łodzi - NBP Oddział Łódź 94 1010 1371 0062 7513 9120 0000.  
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu pieniędzy na ww. konto (data  
i godzina księgowania). Dowód wpłaty wadium w pieniądzu (oryginał lub kserokopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem) należy złożyć wraz z ofertą.   

12.4. Wadium w formie niepieniężnej, wystawione na potrzeby postępowania, powinno być 
wniesione w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji podmiotu, który wystawia 
dokument. Wadium wnoszone jest poprzez platformę. 

12.5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny 
być sporządzone zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem i zawierać co najmniej:  
1)    beneficjenta gwarancji (czyli zamawiającego), 
2)    kwotę gwarantowaną w złotych (określoną w SIWZ), 
3)    termin ważności (nie krótszy niż termin związania ofertą) 
4) stwierdzenie, że ma charakter nieodwołalny, bezwarunkowy, płatny na pierwsze 

pisemne żądanie w sytuacjach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

 
     Brak powyższych zapisów w dokumencie Zamawiający uzna za wniesienie wadium  

w sposób nieprawidłowy, który nie zabezpiecza interesów Zamawiającego. Skutkowało to 
będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.  

 
12.6. Wniesione wadium musi być ważne w terminie związania ofertą. 
12.7. Oferta Wykonawcy, który  nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy 

zostanie odrzucona. 
12.8. Zwrot wadium będzie dokonany w trybie przewidzianym art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp. 

13. Termin związania ofertą    
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 
 
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

14.1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla 
niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy - 
https://platformazakupowa.pl/kwp_lodz.  



 

 

 

 

14.2.  Termin składania ofert upływa dnia 20.05.2019 r. o godz. 10:00. 
14.3. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę. W 

tym celu składa ponownie ofertę w danym postępowaniu na platformie zakupowej 
dedykowanej dla danego postępowania. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty należy przesłać zgodnie z postanowieniami pkt. 14.1 SIWZ i dodatkowo 
oznaczyć opisem Zmiana lub Wycofanie w miejscu na komentarz do całej oferty. 

14.4. Oferta złożona po terminie nie podlega otwarciu. 
14.5. Zamawiający otworzy oferty w dniu 20.05.2019 r. o godz. 10:30, poprzez wykorzystanie 

odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na 
platformazakupowa.pl/kwp_lodz.  

Otwarcie ofert jest jawne w siedzibie Zamawiającego 
Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych 

Komendy Wojewódzkiej Policji  w Łodzi 
ul. Lutomierska 108/112 

91-048 Łódź 
14.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
14.7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

14.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert, informacje z otwarcia ofert, Zamawiający zamieszcza na 
stronie internetowej. 

 
15. Opis sposobu obliczenia ceny 

15.1.  Cena oferty jest ceną brutto i należy przez nią rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 
1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 
2014 r. poz. 915), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. 

15.2.  W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 
towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę 
taryfową. 

15.3.  Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia muszą być wkalkulowane 
w cenę oferty, w tym koszty zatrudnienia pracownika/pracowników. 

15.4.  Cenę oferty należy obliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz wpisać  
w formularz ofertowy (załącznik 1 do SIWZ).  

15.5.  Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
15.6.  Gdy Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić 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. 

 
16. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą  
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach innych niż PLN. 

 
17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
 
I. Kryteria stosowane w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy ramowej. 

Kryteria stosowane w celu zawarcia umowy ramowej służą do porównania ofert  
i ustalenia ich pozycji w rankingu. Zamawiający zawrze umowę ramową z trzema 
wykonawcami. 

 
17.1. Oferty  niepodlegające odrzuceniu będą oceniane na podstawie kryterium: 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 17.2. Opis kryterium: 
  

a) cena  brutto - / C /  
 

cena - podana w pkt 4.1. Formularza ofertowego- załącznik nr 1 do SIWZ 
Punkty za kryterium cena będą liczone wg wzoru: 
                         

            Cmin 
                      /C/ =  ----------- x 60  
                                     Cx 
gdzie: Cmin – najniższa cena oferty podana w ważnych ofertach (najniższa wartość oferty 

brutto ) [PLN],  
           Cx – cena oferty badanej (wartość badanej oferty brutto) [PLN] 

 
b) okres gwarancji - /G/ – podany  w pkt. 4.2 Formularza ofertowego- wg załącznik nr 1 do 

SIWZ 
dla części od nr 1 do 5 - minimum 24 miesiące 
Punkty za kryterium okres gwarancji będą liczone wg reguły: 
 
– okres gwarancji  24 miesiące – 0 pkt 
– okres gwarancji  36 miesięcy – 15 pkt 
– okres gwarancji  48 miesięcy – 30 pkt 
 
W przypadku nie podania okresu gwarancji przez Wykonawcę w pozycji 4.2. Formularza 
ofertowego – Załącznik Nr 1 do SIWZ, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca oferuje 
minimalny okres gwarancji – 24 miesiące. Okres 24 miesięcy zostanie przyjęty do wyliczenia 
punktów za kryterium okres gwarancji. 
 
dla części od nr 6 do 12 - minimum 12 miesięcy 
Punkty za kryterium okres gwarancji będą liczone wg reguły: 
 
– okres gwarancji  12 miesięcy – 0 pkt 
– okres gwarancji  24 miesiące – 15 pkt 
– okres gwarancji  36 miesięcy – 30 pkt 
 
W przypadku nie podania okresu gwarancji przez Wykonawcę w pozycji 4.2. Formularza 
ofertowego – Załącznik Nr 1 do SIWZ, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca oferuje 
minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy. Okres 12 miesięcy zostanie przyjęty do wyliczenia 
punktów za kryterium okres gwarancji. 
 

c)   termin realizacji poszczególnych dostaw – (T) – maksymalnie 6 tygodni – podany   
w pkt. 4.3 Formularza ofertowego- wg załącznik nr 1 do SIWZ 
Punkty za kryterium okres gwarancji będą liczone wg reguły:  
 
– dostawa w od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej – 0 pkt  
– dostawa w od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej – 10 pkt 
 
W przypadku nie podania terminu realizacji przez Wykonawcę w pozycji 4.3. Formularza 
ofertowego – Załącznik Nr 1 do SIWZ, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca oferuje 
maksymalny termin realizacji  – 6 tygodni. Okres 6 tygodni zostanie przyjęty do wyliczenia 
punktów za kryterium termin realizacji. 
 

Suma uzyskanych przez Wykonawcę punktów zostanie wyliczona wg wzoru: 
 

S= C  +  G  +  T 
 



 

 

 

 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny, okresu 
gwarancji oraz terminu realizacji wyliczony wg powyższego wzoru (uzyska największą ilość 
punktów).  
 
II. Kryteria stosowane w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy wykonawczej  

 

17.3. Zamawiający w celu wyboru Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa wykonawcza 

będzie stosował kryteria: 

 

a) cena brutto /C/ - 60 % 
b) okres gwarancji /G/ - 30 % 
c) termin dostawy /D/ - 10 % 

   

Ceny oferowanego sprzętu określone przez Wykonawcę przy każdorazowym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia realizacyjnego nie mogą być wyższe, okres gwarancji nie może być 

krótszy niż wynikający ze złożonego formularza ofertowego, a termin realizacji zamówienia 

dłuższy, od warunków jakie zostały zaoferowane w postępowaniu prowadzonym w celu 

zawarcia Umowy Ramowej. 

 

17.4. Opis kryterium: 
 

a) cena  brutto - / C /  
 

cena - podana w pkt 4 Formularza ofertowego- wg Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej 
Punkty za kryterium cena będą liczone wg wzoru: 
                         

            Cmin 
                      /C/ =  ----------- x 60  
                                     Cx 
gdzie: Cmin – najniższa cena oferty podana w ważnych ofertach (najniższa wartość oferty 

brutto ) [PLN],  
           Cx – cena oferty badanej (wartość badanej oferty brutto) [PLN] 

 
b) okres gwarancji - /G/ – podany  w pkt. 5 Formularza ofertowego- wg Załącznik nr 6 do 

Umowy Ramowej 
dla części od nr 1 do 5 - minimum 24 miesiące 
Punkty za kryterium okres gwarancji będą liczone wg reguły: 
 
– okres gwarancji  24 miesiące – 0 pkt 
– okres gwarancji  36 miesięcy – 15 pkt 
– okres gwarancji  48 miesięcy – 30 pkt 
 
W przypadku nie podania okresu gwarancji przez Wykonawcę w pozycji 5 Formularza 
ofertowego – załącznik nr 6 do Umowy Ramowej, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca 
oferuje okres gwarancji, który zostały zaoferowane w postępowaniu prowadzonym w celu 
zawarcia Umowy Ramowej. 
 
dla części od nr 6 do 12 - minimum 12 miesięcy 
Punkty za kryterium okres gwarancji będą liczone wg reguły: 
 
– okres gwarancji  12 miesięcy – 0 pkt 
– okres gwarancji  24 miesiące – 15 pkt 
– okres gwarancji  36 miesięcy – 30 pkt 
 
W przypadku nie podania okresu gwarancji przez Wykonawcę w pozycji 5 Formularza 
ofertowego – Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca 
oferuje okres gwarancji, który zostały zaoferowane w postępowaniu prowadzonym w celu 
zawarcia Umowy Ramowej. 
 



 

 

 

 

c)   termin realizacji poszczególnych dostaw – (T) – maksymalnie 6 tygodni – podany   
w pkt. 6 Formularza ofertowego- wg Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej 
Punkty za kryterium okres gwarancji będą liczone wg reguły:  
 
– dostawa w od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej – 0 pkt  
– dostawa w od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej – 10 pkt 
 
W przypadku nie podania terminu realizacji przez Wykonawcę w pozycji 6 Formularza 
ofertowego – Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca 
oferuje termin realizacji, który zostały zaoferowane w postępowaniu prowadzonym w celu 
zawarcia Umowy Ramowej. 
 

Suma uzyskanych przez Wykonawcę punktów zostanie wyliczona wg wzoru: 
 

S= C  +  G  +  T 
 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny, okresu 

gwarancji oraz terminu realizacji wyliczony wg powyższego wzoru (uzyska największą ilość 

punktów). 

 
 
18. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej 
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Nie dotyczy. 
 
20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu   

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
20.1. Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania 

umowy. Nie zgłoszenie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako 
uchylenie się od zawarcia umowy. 

20.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

20.3. Do dnia podpisania umowy z Zamawiającym podmioty występujące wspólnie, których oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, muszą podpisać umowę o współdziałaniu podmiotu 
wspólnego (dla spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne może to być umowa 
spółki). Nie może ona być zawarta na czas krótszy niż okres realizacji umowy  
z Zamawiającym. Zamiast powyższego dokumentu Zamawiający dopuszcza złożenie wraz  
z ofertą umowy o wspólnej działalności. 

20.4. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający 
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny. 

 

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 
Wzór umowy ramowej został przedstawiony w załączniku nr 5 do SIWZ. 
Wzór umowy wykonawczej został przedstawiony w załączniku nr 6 do SIWZ. 
 

22. Informacja o podwykonawcach.  
22.1.  Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.  
22.2.  W Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca poda, którą część 

zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem jego firmy. Brak informacji 
oznacza, że wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa. 

 

23.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.  



 

 

 

 

23.1. Odwołania będą rozstrzygane zgodnie z zapisami zawartymi w dziale VI – Środki ochrony 
prawnej ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 
1986 ze zm.) 

23.2.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego  
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI 
ustawy. 

23.3.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 
5 ustawy. 

23.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie można wnosić 
zgodnie z art. 180 i 182 w/w ustawy – do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 
kopię odwołania Zamawiającemu. 

 
24.  Klauzula informacyjna RODO. 
 
Zgodnie z wymaganiami 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) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant 
Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe: 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z 
siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl 
3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu: 

 wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie realizacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy ramowej na dostawy 
urządzeń radiotelekomunikacyjnych oraz materiałów łączności prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, FZ-2380/14/19/KK, (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

 w przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowy zawartej  
z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań 
na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  
RODO) 

4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy. 

5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:  

 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane 
osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, 
do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi; 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani 
prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź 
sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie; 

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi 
Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz 
inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy. 

8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie 
papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych 
oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana 
oferty i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po 
tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity 
Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku 

9. Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 



 

 

 

 

 
25. Postanowienia końcowe. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie pozostałe postanowienia 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze 
zm.). 

 
 
ZAŁĄCZNIKI  DO  SIWZ :  
Załącznik nr 1.1-1.12 – Formularz ofertowy dla umowy ramowej, 
Załącznik nr 2.1-2.12 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
Załącznik nr 3 – Jednolity europejski dokument zamówienia, 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, 
Załącznik nr 5 – Wzór umowy Ramowej, 
Załącznik nr 6 – Wzór umowy Wykonawczej, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 1.1 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

            

 
FORMULARZ OFERTOWY –  na zawarcie umowy ramowej  

Część nr  1- Radiotelefon noszony z akcesoriami systemu Tetra MTP 3550 

lub równoważny  
 

1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon ....................................        kom .......................................          Fax ...................................... 

Adres e- mail……………………………………………… 
 
Konto do zwrotu wadium /jeżeli dotyczy/……………………………………………………………….. 
 
3. Oświadczam, że zgodnie z ………………………………………………… /wskazać odpowiedni 

dokument,  z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 

     do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz 
z załącznikami uprawniony jest:  

 
………………………………………………………..................................................................................... 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 
4. Kryteria oceny ofert 

4.1. Cena oferty 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1. 

radiotelefon noszony systemu Tetra 
MTP3550 lub równoważny 
 
……………………………….................... 
(w przypadku oferowania równoważnego 
producent/model) 

20     

1.2. 

zestaw do programowania, strojenia i 
wprowadzania kluczy kodowych 
do radiotelefonu noszonego oferowanego 
w poz. 1.1 

1     

  razem   

 

Wartość brutto: ….............................. zł  

Słownie: 

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

Wartość netto: ………………………………….. zł   

Stawka VAT: ………………………………. (należy podać stawkę podatku VAT) 



 

 

 

 

4.2.  Okres gwarancji – minimum 24 miesiące  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 24 miesiące   □ 36 miesięcy    □ 48 miesięcy  

 

4.3. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
5. Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej 

oświadczamy, iż:   (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

 

□  Jesteśmy MŚP2        lub          □  Nie jesteśmy MŚP 

 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz  

z załącznikami, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty.  

 

7. Oświadczamy, że zawarty do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

8. Przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem wszelkie niezbędne informacje co do 

ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i 

biorę pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy. 

 

9. Oświadczam, że: 

 
a) dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu 

zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
b) wypełniłem 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  
/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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie/ 

c) przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt. 24 SIWZ 

 

10. /jeżeli dotyczy/ Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia będziemy korzystali  
z podwykonawców: 

Nazwa podwykonawcy Opis części zamówienia powierzonej 
podwykonawcy 

  

                                                           
2   1) średnie przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;  
   2) małe przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;  
   3) mikroprzedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.  

 



 

 

 

 

11. /jeżeli dotyczy/  Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania                                      
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                     
i usług  
 

Nazwa towaru………………………………..……………………………………….…………........... 

Wartość netto ……………………………………………………………………………………….…. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 1.2 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

            

 
FORMULARZ OFERTOWY –  na zawarcie umowy ramowej  

Część nr 2- Radiotelefon przewoźny z  akcesoriami systemu Tetra MTM5400 

lub równoważny  
 

1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon ....................................        kom .......................................          Fax ...................................... 

Adres e- mail……………………………………………… 
 
Konto do zwrotu wadium /jeżeli dotyczy/……………………………………………………………….. 
 
3. Oświadczam, że zgodnie z ………………………………………………… /wskazać odpowiedni 

dokument,  z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 

     do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz 
z załącznikami uprawniony jest:  

 
………………………………………………………..................................................................................... 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 
4. Kryteria oceny ofert 

4.1. Cena oferty 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1. 

radiotelefon przewoźny systemu Tetra 
MTM5400 lub równoważny 
 
……………………………….................... 
(w przypadku oferowania równoważnego 
producent/model) 

30     

1.2. 

zestaw do programowania, strojenia i 
wprowadzania kluczy kodowych 
do radiotelefonu noszonego oferowanego 
w poz. 1.1 

1     

  razem   

 

Wartość brutto: ….............................. zł  

Słownie: 

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

Wartość netto: ………………………………….. zł   

Stawka VAT: ………………………………. (należy podać stawkę podatku VAT) 



 

 

 

 

4.2.  Okres gwarancji – minimum 24 miesiące  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 24 miesiące   □ 36 miesięcy    □ 48 miesięcy  

 

4.3. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
5. Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej 

oświadczamy, iż:   (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

 

□  Jesteśmy MŚP3        lub          □  Nie jesteśmy MŚP 

 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz  

z załącznikami, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty.  

 

7. Oświadczamy, że zawarty do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

8. Przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem wszelkie niezbędne informacje co do 

ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i 

biorę pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy. 

 

9. Oświadczam, że: 

 
a) dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu 

zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
b) wypełniłem 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  
/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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie/ 

c) przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt. 24 SIWZ 

 

10. /jeżeli dotyczy/ Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia będziemy korzystali  
z podwykonawców: 

Nazwa podwykonawcy Opis części zamówienia powierzonej 
podwykonawcy 

  

                                                           
3   1) średnie przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;  
   2) małe przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;  
   3) mikroprzedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.  

 



 

 

 

 

11. /jeżeli dotyczy/  Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania                                      
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                     
i usług  
 

Nazwa towaru………………………………..……………………………………….…………........... 

Wartość netto ……………………………………………………………………………………….…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 1.3 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

            

 
FORMULARZ OFERTOWY –  na zawarcie umowy ramowej  

Część nr 3- Radiotelefon noszony z akcesoriami standardu DMR MOTOROLA 

DP 4801 lub równoważny  
 

1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon ....................................        kom .......................................          Fax ...................................... 

Adres e- mail……………………………………………… 
 
Konto do zwrotu wadium /jeżeli dotyczy/……………………………………………………………….. 
 
3. Oświadczam, że zgodnie z ………………………………………………… /wskazać odpowiedni 

dokument,  z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 

     do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz 
z załącznikami uprawniony jest:  

 
………………………………………………………..................................................................................... 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 
4. Kryteria oceny ofert 

4.1. Cena oferty 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1. 

radiotelefon noszony standardu DMR 
MOTOROLA DP 4801 lub równoważny 
 
……………………………….................... 
(w przypadku oferowania równoważnego 
producent/model) 

400     

1.2. 
zestaw do programowania i strojenia 
do radiotelefonu noszonego oferowanego 
w poz. 1.1 

4     

1.3. 
Ładowarka 6-pozycyjna do radiotelefonu 
z poz. 1.1 

60     

  razem   

 

Wartość brutto: ….............................. zł  

Słownie: 

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



 

 

 

 

Wartość netto: ………………………………….. zł   

Stawka VAT: ………………………………. (należy podać stawkę podatku VAT) 

 

4.2.  Okres gwarancji – minimum 24 miesiące  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 24 miesiące   □ 36 miesięcy    □ 48 miesięcy  

 

4.3. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
5. Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej 

oświadczamy, iż:   (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

 

□  Jesteśmy MŚP4        lub          □  Nie jesteśmy MŚP 

 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz  

z załącznikami, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty.  

 

7. Oświadczamy, że zawarty do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

8. Przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem wszelkie niezbędne informacje co do 

ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i 

biorę pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy. 

 

9. Oświadczam, że: 

 
a) dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu 

zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
b) wypełniłem 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  
/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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie/ 

c) przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt. 24 SIWZ 

 

10. /jeżeli dotyczy/ Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia będziemy korzystali  

z podwykonawców: 

                                                           
4   1) średnie przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;  
   2) małe przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;  
   3) mikroprzedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.  

 



 

 

 

 

Nazwa podwykonawcy Opis części zamówienia powierzonej 
podwykonawcy 

  

 

11. /jeżeli dotyczy/  Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania                                      
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                     
i usług  
 

Nazwa towaru………………………………..……………………………………….…………........... 

Wartość netto ……………………………………………………………………………………….…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 1.4 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

            

 
FORMULARZ OFERTOWY –  na zawarcie umowy ramowej  

Część nr 4- Radiotelefon przewoźny z  akcesoriami standardu DMR 

MOTOROLA DM4601e lub równoważny  
 

1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon ....................................        kom .......................................          Fax ...................................... 

Adres e- mail……………………………………………… 
 
Konto do zwrotu wadium /jeżeli dotyczy/……………………………………………………………….. 
 
3. Oświadczam, że zgodnie z ………………………………………………… /wskazać odpowiedni 

dokument,  z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 

     do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz 
z załącznikami uprawniony jest:  

 
………………………………………………………..................................................................................... 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 
4. Kryteria oceny ofert 

4.1. Cena oferty 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1. 

radiotelefon przewoźny standardu DMR 
MOTOROLA DM4601e lub równoważny 
 
……………………………….................... 
(w przypadku oferowania równoważnego 
producent/model) 

30     

1.2. 
zestaw do programowania i strojenia 
do radiotelefonu przewoźnego oferowanego 
w  pkt. 1.1 

1     

  razem   

 

Wartość brutto: ….............................. zł  

Słownie: 

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

Wartość netto: ………………………………….. zł   

Stawka VAT: ………………………………. (należy podać stawkę podatku VAT) 



 

 

 

 

4.2.  Okres gwarancji – minimum 24 miesiące  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 24 miesiące   □ 36 miesięcy    □ 48 miesięcy  

 

4.3. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
5. Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej 

oświadczamy, iż:   (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

 

□  Jesteśmy MŚP5        lub          □  Nie jesteśmy MŚP 

 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz  

z załącznikami, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty.  

 

7. Oświadczamy, że zawarty do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

8. Przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem wszelkie niezbędne informacje co do 

ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i 

biorę pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy. 

 

9. Oświadczam, że: 

 
a) dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu 

zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
b) wypełniłem 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  
/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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie/ 

c) przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt. 24 SIWZ 

 

10. /jeżeli dotyczy/ Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia będziemy korzystali  
z podwykonawców: 

Nazwa podwykonawcy Opis części zamówienia powierzonej 
podwykonawcy 

  

                                                           
5   1) średnie przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;  
   2) małe przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;  
   3) mikroprzedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.  

 



 

 

 

 

11. /jeżeli dotyczy/  Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania                                      
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                     
i usług  
 

Nazwa towaru………………………………..……………………………………….…………........... 

Wartość netto ……………………………………………………………………………………….…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 1.5 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

            

 
FORMULARZ OFERTOWY –  na zawarcie umowy ramowej  

Część nr 5- Radiotelefon noszony standardu DMR MOTOROLA DP 4801 lub 

równoważny wraz z  aktywnym ochronnikiem słuchu  
 

1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon ....................................        kom .......................................          Fax ...................................... 

Adres e- mail……………………………………………… 
 
Konto do zwrotu wadium /jeżeli dotyczy/……………………………………………………………….. 
 
3. Oświadczam, że zgodnie z ………………………………………………… /wskazać odpowiedni 

dokument,  z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 

     do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz 
z załącznikami uprawniony jest:  

 
………………………………………………………..................................................................................... 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 
4. Kryteria oceny ofert 

4.1. Cena oferty 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1. 

radiotelefon noszony standardu DMR 
MOTOROLA DP 4801 lub równoważny wraz 
z aktywnym ochronnikiem słuchu 
 
……………………………….................... 
(w przypadku oferowania równoważnego 
producent/model) 

10     

1.2. 
zestaw do programowania i strojenia 
do radiotelefonu noszonego oferowanego 
w  poz. 1.1 

1     

  razem   

 

Wartość brutto: ….............................. zł  

Słownie: 

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

Wartość netto: ………………………………….. zł   

Stawka VAT: ………………………………. (należy podać stawkę podatku VAT) 



 

 

 

 

4.2.  Okres gwarancji – minimum 24 miesiące  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 24 miesiące   □ 36 miesięcy    □ 48 miesięcy  

 

4.3. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
5. Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej 

oświadczamy, iż:   (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

 

□  Jesteśmy MŚP6        lub          □  Nie jesteśmy MŚP 

 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz  

z załącznikami, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty.  

 

7. Oświadczamy, że zawarty do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

8. Przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem wszelkie niezbędne informacje co do 

ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i 

biorę pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy. 

 

9. Oświadczam, że: 

 
a) dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu 

zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
b) wypełniłem 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  
/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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie/ 

c) przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt. 24 SIWZ 

 

10. /jeżeli dotyczy/ Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia będziemy korzystali  
z podwykonawców: 

Nazwa podwykonawcy Opis części zamówienia powierzonej 
podwykonawcy 

  

                                                           
6   1) średnie przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;  
   2) małe przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;  
   3) mikroprzedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.  

 



 

 

 

 

11. /jeżeli dotyczy/  Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania                                      
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                     
i usług  
 

Nazwa towaru………………………………..……………………………………….…………........... 

Wartość netto ……………………………………………………………………………………….…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 1.6 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

            

 
FORMULARZ OFERTOWY –  na zawarcie umowy ramowej  

Część nr 6- Baterie akumulatorowe do radiotelefonów firmy Motorola  
 

1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon ....................................        kom .......................................          Fax ...................................... 

Adres e- mail……………………………………………… 
 
Konto do zwrotu wadium /jeżeli dotyczy/……………………………………………………………….. 
 
3. Oświadczam, że zgodnie z ………………………………………………… /wskazać odpowiedni 

dokument,  z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 

     do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz 
z załącznikami uprawniony jest:  

 
………………………………………………………..................................................................................... 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 
4. Kryteria oceny ofert 

4.1. Cena oferty 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1.  Akumulator do radiotelefonu typu 
MTP850 firmy Motorola 

200     

1.2.  Akumulator do radiotelefonu typu 
GP360 firmy Motorola 

1000     

1.3.  Akumulator do radiotelefonu typu 
DP3601 firmy Motorola 

500     

1.4.  Akumulator do radiotelefonu typu 
MT2100/MTS200 firmy Motorola 

50     

1.5.  Akumulator do radiotelefonu typu 
DP4801 firmy Motorola 

50     

  razem   

 

Wartość brutto: ….............................. zł  

Słownie: 

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

Wartość netto: ………………………………….. zł   



 

 

 

 

Stawka VAT: ………………………………. (należy podać stawkę podatku VAT) 

4.2.  Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 12 miesięcy   □ 24 miesiące    □ 36 miesięcy  

 

4.3. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
5. Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej 

oświadczamy, iż:   (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

 

□  Jesteśmy MŚP7        lub          □  Nie jesteśmy MŚP 

 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz  

z załącznikami, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty.  

 

7. Oświadczamy, że zawarty do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

8. Przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem wszelkie niezbędne informacje co do 

ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i 

biorę pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy. 

 

9. Oświadczam, że: 

 
a) dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu 

zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
b) wypełniłem 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  
/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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie/ 

c) przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt. 24 SIWZ 

 

10. /jeżeli dotyczy/ Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia będziemy korzystali  

z podwykonawców: 

Nazwa podwykonawcy Opis części zamówienia powierzonej 
podwykonawcy 

                                                           
7   1) średnie przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;  
   2) małe przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;  
   3) mikroprzedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.  

 



 

 

 

 

  

 

11. /jeżeli dotyczy/  Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania                                      
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                     
i usług  
 

Nazwa towaru………………………………..……………………………………….…………........... 

Wartość netto ……………………………………………………………………………………….…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 1.7 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

            

 
FORMULARZ OFERTOWY –  na zawarcie umowy ramowej  

Część nr 7- Baterie akumulatorowe do radiotelefonów firmy Sepura  
 

1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon ....................................        kom .......................................          Fax ...................................... 

Adres e- mail……………………………………………… 
 
Konto do zwrotu wadium /jeżeli dotyczy/……………………………………………………………….. 
 
3. Oświadczam, że zgodnie z ………………………………………………… /wskazać odpowiedni 

dokument,  z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 

     do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz 
z załącznikami uprawniony jest:  

 
………………………………………………………..................................................................................... 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 
4. Kryteria oceny ofert 

4.1. Cena oferty 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1.  Akumulator do radiotelefonu typu 
STP9000 firmy Sepura 

400     

  razem   

 

Wartość brutto: ….............................. zł  

Słownie: 

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

Wartość netto: ………………………………….. zł   

Stawka VAT: ………………………………. (należy podać stawkę podatku VAT) 

 

4.2.  Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 12 miesięcy   □ 24 miesiące    □ 36 miesięcy  

 
 



 

 

 

 

4.3. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
5. Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej 

oświadczamy, iż:   (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

 

□  Jesteśmy MŚP8        lub          □  Nie jesteśmy MŚP 

 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz  

z załącznikami, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty.  

 

7. Oświadczamy, że zawarty do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

8. Przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem wszelkie niezbędne informacje co do 

ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i 

biorę pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy. 

 

9. Oświadczam, że: 

 
a) dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu 

zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
b) wypełniłem 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  
/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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie/ 

c) przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt. 24 SIWZ 

 

10. /jeżeli dotyczy/ Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia będziemy korzystali  
z podwykonawców: 

Nazwa podwykonawcy Opis części zamówienia powierzonej 
podwykonawcy 

  

 

                                                           
8   1) średnie przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;  
   2) małe przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;  
   3) mikroprzedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.  

 



 

 

 

 

11. /jeżeli dotyczy/  Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania                                      
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                     
i usług  
 

Nazwa towaru………………………………..……………………………………….…………........... 

Wartość netto ……………………………………………………………………………………….…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 1.8 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

            

 
FORMULARZ OFERTOWY –  na zawarcie umowy ramowej  

Część nr 8- Baterie akumulatorowe do radiotelefonów firmy Hytera  
 

1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon ....................................        kom .......................................          Fax ...................................... 

Adres e- mail……………………………………………… 
 
Konto do zwrotu wadium /jeżeli dotyczy/……………………………………………………………….. 
 
3. Oświadczam, że zgodnie z ………………………………………………… /wskazać odpowiedni 

dokument,  z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 

     do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz 
z załącznikami uprawniony jest:  

 
………………………………………………………..................................................................................... 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 
4. Kryteria oceny ofert 

4.1. Cena oferty 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1.  Akumulator do radiotelefonu typu X1e 
firmy Hytera 

140     

  razem   

 

Wartość brutto: ….............................. zł  

Słownie: 

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

Wartość netto: ………………………………….. zł   

Stawka VAT: ………………………………. (należy podać stawkę podatku VAT) 

 

4.2.  Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 12 miesięcy   □ 24 miesiące    □ 36 miesięcy  

 
 



 

 

 

 

4.3. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
5. Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej 

oświadczamy, iż:   (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

 

□  Jesteśmy MŚP9        lub          □  Nie jesteśmy MŚP 

 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz  

z załącznikami, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty.  

 

7. Oświadczamy, że zawarty do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

8. Przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem wszelkie niezbędne informacje co do 

ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i 

biorę pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy. 

 

9. Oświadczam, że: 

 
a) dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu 

zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
b) wypełniłem 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  
/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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie/ 

c) przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt. 24 SIWZ 

 

10. /jeżeli dotyczy/ Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia będziemy korzystali  
z podwykonawców: 

Nazwa podwykonawcy Opis części zamówienia powierzonej 
podwykonawcy 

  

 

                                                           
9   1) średnie przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;  
   2) małe przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;  
   3) mikroprzedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.  

 



 

 

 

 

11. /jeżeli dotyczy/  Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania                                      
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                     
i usług  
 

Nazwa towaru………………………………..……………………………………….…………........... 

Wartość netto ……………………………………………………………………………………….…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 1.9 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

            

 
FORMULARZ OFERTOWY –  na zawarcie umowy ramowej  

Część nr 9- Anteny do radiotelefonów firmy Motorola  
 

1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon ....................................        kom .......................................          Fax ...................................... 

Adres e- mail……………………………………………… 
 
Konto do zwrotu wadium /jeżeli dotyczy/……………………………………………………………….. 
 
3. Oświadczam, że zgodnie z ………………………………………………… /wskazać odpowiedni 

dokument,  z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 

     do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz 
z załącznikami uprawniony jest:  

 
………………………………………………………..................................................................................... 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 
4. Kryteria oceny ofert 

4.1. Cena oferty 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1.  Antena do radiotelefonu typu MTP850 
firmy Motorola 

60     

1.2.  Antena do radiotelefonu typu GP360 
firmy Motorola 

500     

1.3.  Antena do radiotelefonu typu DP3601 
firmy Motorola 

100     

  razem   

 

Wartość brutto: ….............................. zł  

Słownie: 

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

Wartość netto: ………………………………….. zł   

Stawka VAT: ………………………………. (należy podać stawkę podatku VAT) 

 

 



 

 

 

 

4.2.  Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 12 miesięcy   □ 24 miesiące    □ 36 miesięcy  

 

4.3. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
5. Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej 

oświadczamy, iż:   (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

 

□  Jesteśmy MŚP10        lub          □  Nie jesteśmy MŚP 

 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz  

z załącznikami, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty.  

 

7. Oświadczamy, że zawarty do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

8. Przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem wszelkie niezbędne informacje co do 

ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i 

biorę pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy. 

 

9. Oświadczam, że: 

 
a) dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu 

zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
b) wypełniłem 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  
/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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie/ 

c) przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt. 24 SIWZ 

 

10. /jeżeli dotyczy/ Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia będziemy korzystali  
z podwykonawców: 

Nazwa podwykonawcy Opis części zamówienia powierzonej 
podwykonawcy 

  

                                                           
10   1) średnie przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;  
   2) małe przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;  
   3) mikroprzedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.  

 



 

 

 

 

11. /jeżeli dotyczy/  Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania                                      
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                     
i usług  
 

Nazwa towaru………………………………..……………………………………….…………........... 

Wartość netto ……………………………………………………………………………………….…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 1.10 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

            

 
FORMULARZ OFERTOWY –  na zawarcie umowy ramowej  

Część nr 10- Anteny do radiotelefonów f irmy Sepura  
 

1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon ....................................        kom .......................................          Fax ...................................... 

Adres e- mail……………………………………………… 
 
Konto do zwrotu wadium /jeżeli dotyczy/……………………………………………………………….. 
 
3. Oświadczam, że zgodnie z ………………………………………………… /wskazać odpowiedni 

dokument,  z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 

     do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz 
z załącznikami uprawniony jest:  

 
………………………………………………………..................................................................................... 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 
4. Kryteria oceny ofert 

4.1. Cena oferty 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1.  Antena do radiotelefonu typu STP9000 
firmy Sepura 

20     

  razem   

 

Wartość brutto: ….............................. zł  

Słownie: 

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

Wartość netto: ………………………………….. zł   

Stawka VAT: ………………………………. (należy podać stawkę podatku VAT) 

 

4.2.  Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 12 miesięcy   □ 24 miesiące    □ 36 miesięcy  

 
 



 

 

 

 

4.3. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
5. Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej 

oświadczamy, iż:   (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

 

□  Jesteśmy MŚP11        lub          □  Nie jesteśmy MŚP 

 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz  

z załącznikami, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty.  

 

7. Oświadczamy, że zawarty do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

8. Przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem wszelkie niezbędne informacje co do 

ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i 

biorę pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy. 

 

9. Oświadczam, że: 

 
a) dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu 

zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
b) wypełniłem 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  
/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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie/ 

c) przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt. 24 SIWZ 

 

10. /jeżeli dotyczy/ Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia będziemy korzystali  
z podwykonawców: 

Nazwa podwykonawcy Opis części zamówienia powierzonej 
podwykonawcy 

  

 

                                                           
11   1) średnie przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;  
   2) małe przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;  
   3) mikroprzedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.  

 



 

 

 

 

11. /jeżeli dotyczy/  Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania                                      
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                     
i usług  
 

Nazwa towaru………………………………..……………………………………….…………........... 

Wartość netto ……………………………………………………………………………………….…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 1.11 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

            

 
FORMULARZ OFERTOWY –  na zawarcie umowy ramowej  

Część nr 11- Zestaw rozdzielczy do radiotelefonu GM360 firmy Motorola  
 

1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon ....................................        kom .......................................          Fax ...................................... 

Adres e- mail……………………………………………… 
 
Konto do zwrotu wadium /jeżeli dotyczy/……………………………………………………………….. 
 
3. Oświadczam, że zgodnie z ………………………………………………… /wskazać odpowiedni 

dokument,  z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 

     do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz 
z załącznikami uprawniony jest:  

 
………………………………………………………..................................................................................... 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 
4. Kryteria oceny ofert 

4.1. Cena oferty 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1.  Zestaw rozdzielczy do radiotelefonu 
GM360 firmy Motorola 

100     

  razem   

 

Wartość brutto: ….............................. zł  

Słownie: 

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

Wartość netto: ………………………………….. zł   

Stawka VAT: ………………………………. (należy podać stawkę podatku VAT) 

 

4.2.  Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 12 miesięcy   □ 24 miesiące    □ 36 miesięcy  

 
 



 

 

 

 

4.3. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
5. Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej 

oświadczamy, iż:   (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

 

□  Jesteśmy MŚP12        lub          □  Nie jesteśmy MŚP 

 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz  

z załącznikami, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty.  

 

7. Oświadczamy, że zawarty do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

8. Przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem wszelkie niezbędne informacje co do 

ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i 

biorę pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy. 

 

9. Oświadczam, że: 

 
a) dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu 

zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
b) wypełniłem 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  
/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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie/ 

c) przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt. 24 SIWZ 

 

10. /jeżeli dotyczy/ Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia będziemy korzystali  
z podwykonawców: 

Nazwa podwykonawcy Opis części zamówienia powierzonej 
podwykonawcy 

  

 

                                                           
12   1) średnie przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;  
   2) małe przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;  
   3) mikroprzedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.  

 



 

 

 

 

11. /jeżeli dotyczy/  Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania                                      
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                     
i usług  
 

Nazwa towaru………………………………..……………………………………….…………........... 

Wartość netto ……………………………………………………………………………………….…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 1.12 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

            

 
FORMULARZ OFERTOWY –  na zawarcie umowy ramowej  
Część nr 12- Diplexer typ LH 108/136 -1G-3FME lub równoważny  

 
1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon ....................................        kom .......................................          Fax ...................................... 

Adres e- mail……………………………………………… 
 
Konto do zwrotu wadium /jeżeli dotyczy/……………………………………………………………….. 
 
3. Oświadczam, że zgodnie z ………………………………………………… /wskazać odpowiedni 

dokument,  z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 

     do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz 
z załącznikami uprawniony jest:  

 
………………………………………………………..................................................................................... 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 
4. Kryteria oceny ofert 

4.1. Cena oferty 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1.  Diplexer typ LH 108/136-1G-3FME lub 
równoważny 

50     

  razem   

 

Wartość brutto: ….............................. zł  

Słownie: 

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

Wartość netto: ………………………………….. zł   

Stawka VAT: ………………………………. (należy podać stawkę podatku VAT) 

 

4.2.  Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 12 miesięcy   □ 24 miesiące    □ 36 miesięcy  

 
 



 

 

 

 

4.3. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 

 
5. Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej 

oświadczamy, iż:   (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

 

□  Jesteśmy MŚP13        lub          □  Nie jesteśmy MŚP 

 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz  

z załącznikami, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty.  

 

7. Oświadczamy, że zawarty do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

8. Przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem wszelkie niezbędne informacje co do 

ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i 

biorę pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy. 

 

9. Oświadczam, że: 

 
a) dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu 

zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
b) wypełniłem 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  
/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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie/ 

c) przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt. 24 SIWZ 

 

10. /jeżeli dotyczy/ Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia będziemy korzystali  

z podwykonawców: 

Nazwa podwykonawcy Opis części zamówienia powierzonej 
podwykonawcy 

  

 

                                                           
13   1) średnie przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;  
   2) małe przedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;  
   3) mikroprzedsiębiorstwo:  
   - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz  
   - jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.  

 



 

 

 

 

11. /jeżeli dotyczy/  Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania                                      
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                     
i usług  
 

Nazwa towaru………………………………..……………………………………….…………........... 

Wartość netto ……………………………………………………………………………………….…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 2.1 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR 1  

Radiotelefon noszony z akcesoriami systemu Tetra MTP 3550 lub równoważny 
Wymagania ogólne 

 W przypadku zaoferowania urządzenia równoważnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo, na 
etapie badania ofert, do sprawdzenia czy oferowany radiotelefon współpracuje z użytkowanym przez 
Zamawiającego systemem Tetra w zakresie funkcjonalno-użytkowym wymaganym przez 
Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, 
zobowiązany będzie w terminie do 5 dni roboczych od wniosku Zamawiającego do dostarczenia 
przykładowego egzemplarza oferowanego sprzętu, wraz z programatorem, zestawem do 
wprowadzania kluczy maskujących, okablowaniem, instrukcją użytkownika w języku polskim i 
instrukcją programowania w języku polskim celem umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji 
równoważności z radiotelefonem MTP 3550. Wszelkie wynikłe w czasie testu wątpliwości 
Zamawiający przekaże Wykonawcy i umożliwi, na żądanie, udział personelu Wykonawcy w dalszych 
testach. Niedostarczenie radiotelefonu w terminie, o którym mowa powyżej lub stwierdzenie, że 
oferowany radiotelefon nie współpracuje z użytkowanym systemem Tetra bądź nie jest równoważny 
funkcjonalnie z radiotelefonem MTP 3550 skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 
89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 

 W ramach obecnie posiadanego sprzętu Zamawiający nie dysponuje informacjami w zakresie 
szczegółowych rozwiązań na poziomie wymaganym do projektowania systemów i urządzeń, 
dotyczących zastosowanych technologii, protokołów komunikacyjnych itp. Zamawiający dysponuje 
informacjami dostępnymi dla użytkownika i podstawowymi instrukcjami serwisowymi do 
posiadanego sprzętu. 

 Przez określenie „możliwość” korzystania z danej funkcjonalności należy rozumieć, że dana 
funkcjonalność jest zaimplementowana, a o jej wykorzystaniu decyduje Zamawiający. 
 

1. Radiotelefon noszony systemu Tetra MTP 3550 lub równoważny 
1.1. Parametry techniczne i ogólne cechy funkcjonalno użytkowe: 

1.1.1. zakres częstotliwości pracy w trybie TMO 380400MHz i DMO 380400MHz 
1.1.2. minimalna klasa mocy 3L (1,8W) 
1.1.3. praca na dowolnej, z co najmniej 800 zaprogramowanych grup rozmownych TMO, 
1.1.4. możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmownych na minimum 50 

folderów po minimum 16 grup każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do 
dowolnej ilości folderów,  

1.1.5. maskowanie korespondencji zgodne z aktualnie stosowanym w łódzkim policyjnym systemie 
TETRA (eXTRAS v. 5.1.130 TEA1) – SCK TEA1, z możliwością w przyszłości zmiany algorytmu 
szyfrowania do TEA2 oraz trybu przydziału klucza z SCK do DCK, 

1.1.6. możliwość pracy radiotelefonu zarówno w zakresie maskowanym, jak i jawnym, przy ISSI z 
zakresu maskowanego i zaimplementowanych kluczach maskujących SCK/DCK TEA1 oraz w 
zakresie jawnym, przy ISSI z zakresu jawnego bez zaimplementowanych kluczy maskujących 

1.1.7. klucze maskujące nie mogą być przechowane w radiotelefonie w sposób jawny, ich odczyt lub 
przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami muszą być niemożliwe, 

1.1.8. realizacja wywołań: alarmowych, grupowych, indywidualnych, 
1.1.9. transmisja danych pakietowych, 
1.1.10. wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomości SDS, 
1.1.11. wysyłanie i odbieranie wiadomości statusowych, 
1.1.12. możliwość programowego i ręcznego tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania po 

przynajmniej 16 dowolnie wybranych grup ze wszystkich dostępnych folderów, które będą 
uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika.  

1.1.13. programowe i ręczne ustawianie grup rozmownych do pracy w skaningu (z możliwością 
nadawania priorytetu), 

1.1.14. programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie umożliwiający szybki i łatwy 
dostęp do uprzednio zdefiniowanych funkcji, np. skanowanie  

1.1.15. praca w trybie bezpośrednim DMO, 
1.1.16. praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów DMO, 



 

 

 

 

1.1.17. możliwość programowego tworzenia wyświetlanej nazwy grupy TMO oraz kanału DMO 
(min. 12 znaków alfanumerycznych), 

1.1.18. programowe ograniczanie czasu nadawania, 
1.1.19. wyświetlacz kolorowy z matrycą punktową i podświetlaniem, minimum 3 wiersze, 

umożliwiający jednoczesne wyświetlanie co najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i 
wysyłanych wywołań oraz poziomu odbieranego sygnału, 

1.1.20. wybór grup rozmownych przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu 
przyciskami, 

1.1.21. regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, 
1.1.22. interfejs telefoniczny umożliwiający pracę w trybie pełny dupleks, 
1.1.23. złącze akcesoryjne: umożliwiające podłączenie dodatkowego mikrofonogłośnika 

z przyciskiem nadawania, adaptora do zestawu podkaskowego, itp., 
1.1.24. klawiatura alfanumeryczna, 
1.1.25. sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału, 
1.1.26. sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci, 
1.1.27. sygnalizacja naładowania akumulatora, 
1.1.28. sygnalizacja trybu pracy TMO/DMO, 
1.1.29. interfejs użytkownika w języku polskim, 
1.1.30. programowe definiowanie ustawień fonii dopasowanej do środowiska odsłuchowego w 

ramach przynajmniej 3 różnych profili, 
1.1.31. programowe i ręczne definiowanie listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności 

przynajmniej 256 pozycji, 
1.1.32. wersja firmware (oprogramowanie wewnętrzne radiotelefonu) – najnowsza dostępna, 

współpracująca ze stosowanym w Łodzi systemem eXTRAS v. 5.1.130 TEA1 w zakresie 
standardu ETSI-EN300 392-1/2/3. Jednocześnie oferowany radiotelefon musi być w całości 
zgodny ze standardem ETSI-EN300 392-1/2/3 

1.1.33. możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o 
pojemności min. 16 grup TMO lub kanałów DMO, którego zawartość może być dynamicznie 
zmieniana przez użytkownika końcowego w zakresie grup/kanałów dostępnych w puli 
radiotelefonu 

1.1.34. możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów DMO na minimum 16 
folderów o pojemności min. 16 pozycji każdy 

1.1.35. dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze (np. pomarańczowy), 
umożliwiający włączenie trybu alarmowego, umieszczony na obudowie w sposób 
zapewniający szybki i łatwy dostęp 

1.1.36. możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów wybierania ISSI 
1.1.37. wbudowany i uaktywniony moduł GPS (aplikacja do obsługi modułu GPS nie jest 

przedmiotem zamówienia).  
1.1.38. programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale 

włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika 
1.1.39. programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS, 

Packet Data lub innych technologii 
1.1.40. programowo definiowane opcje zdarzeń wysyłania danych lokalizacyjnych, takie jak: 

wysyłanie okresowe, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy włączaniu 
radiotelefonu, przy wyłączaniu radiotelefonu, przy inicjacji wywołania alarmowego 
„emergency”, przy wejściu w tryb TMO, przy wejściu w tryb DMO, przy krytycznym stanie 
akumulatora, przy utracie widoczności satelitów GPS itp 

1.1.41. natychmiastowe logowanie się do właściwej strefy radiowej i grupy systemu, bez 
konieczności ingerencji ze strony użytkownika, niezwłocznie po spełnieniu warunków 
zasięgowo-autoryzacyjnych, także w sytuacji wcześniejszej odmowy logowania, niezależnie od 
przyczyny tej odmowy 

1.2. Zasilanie: 
1.2.1. akumulatory autoryzowane przez producenta radiotelefonu o parametrach zapewniających 

pracę radiotelefonu przez co najmniej 12 godzin, przy proporcjach nadawania/odbioru/stanu 
gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 5%/5%/90%, 

1.2.2. ładowarka jednopozycyjna zasilana z sieci 230V ±10% 50 Hz ma zapewnić: 
1.2.2.1. ładowanie samego akumulatora oraz akumulatora podpiętego do radiotelefonu, 
1.2.2.2. sygnalizację cyklu pracy – przynajmniej stan ładowania i zakończenia ładowania, 



 

 

 

 

1.2.2.3. obsługę technologii zastosowanych w bateriach dostarczonych radiotelefonów 
noszonych. 

1.3. środowisko i klimatyczne warunki pracy: 
1.4. minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do + 55°C, 
1.5. klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody IP67 lub IP 65, 
1.6. wyposażenie pojedynczego radiotelefonu  
1.7. zestaw N/O, 
1.8. dwa akumulatory tego samego typu zgodnie z pkt. 1.2.1 
1.9. antena elastyczna, dwupasmowa UHF/GPS, nie zintegrowana z obudową radiotelefonu (możliwość 

łatwej wymiany) 
1.10.  klips do pasa (szerokość pasa 50 mm), 
1.11.  jednopozycyjna ładowarka zgodnie z pkt. 1.2.2, 
1.12.  komplet dokumentacji dla użytkownika radiotelefonu, 
1.13.  deklaracja zgodności CE. 
1.14.  karta gwarancyjna 

 

2. Zestaw do programowania, strojenia i wprowadzania kluczy maskujących 
2.1. Zestaw do programowania i strojenia oferowanego w pkt. 1 radiotelefonu 

2.1.1. Wykonawca dostarczy program komputerowy (interfejs programu w języku polskim ), 
umożliwiający przygotowanie i zapisanie w postaci elektronicznej plików konfiguracyjnych, dla 
urządzeń oferowanych w zamówieniu, na co najmniej jednym stanowisku komputerowym 
Zamawiającego. Licencja musi być bezterminowa i musi umożliwiać przeniesienie instalacji 
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas używanego 
stanowiska komputerowego. Komputerowe stanowisko do przygotowania plików nie jest 
przedmiotem zamówienia 

2.1.2. Wykonawca dostarczy zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów ( interfejs 
programu w języku polskim). Poprzez zestaw do programowania Zamawiający rozumie 
niezbędne przewody (lub urządzenia), służące do połączenia programowanego (podlegającego 
strojeniu) radiotelefonu ze stanowiskiem komputerowym Zamawiającego oraz wersję 
programu komputerowego (licencję) umożliwiającego jego zainstalowanie na tym stanowisku. 
Licencja musi być bezterminowa i musi umożliwiać przeniesienie instalacji oprogramowania na 
inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas używanego stanowiska komputerowego. 
Komputerowe stanowisko do programowania i strojenia radiotelefonów nie jest przedmiotem 
zamówienia  

2.1.3. Zamawiający dopuszcza dostarczenie jednego oprogramowania łączącego w sobie 
funkcjonalności opisane w pkt. 2.1.1 i 2.1.2 z ilością licencji wynikającą z punktu 2.1.2 

2.1.4. Wykonawca określi minimalne wymagania dla stanowisk komputerowych, opisanych w pkt. 
2.1.1 i 2.1.2 

2.1.5. Do oprogramowania i sprzętu, dostarczonego przez Wykonawcę, muszą być dołączone 
niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD / DVD lub pamięciach 
masowych USB oraz wymagane prawem bezterminowe licencje, 

2.1.6. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do informowania o zmianach i bezpłatnego 
przekazywania uaktualnień oprogramowania, w miarę wprowadzania zmian do 
oprogramowania dostarczonego Zamawiającemu, 

2.1.7. Wykonawca dostarczy dokumentację w języku polskim, opisującą sposób programowania 
funkcji i parametrów oferowanych radiotelefonów oraz dokumentację do strojenia i obsługi 
technicznej, zawierającą kompletną dokumentację techniczną poszczególnych elementów 
składowych – 1 egzemplarz (dopuszczamy wersję elektroniczną dokumentacji). 
 

2.2. Zestaw do wprowadzania kluczy maskujących do oferowanego w pkt.1 radiotelefonu 
2.2.1. Wykonawca dostarczy zestaw do wprowadzanie kluczy maskujących tj. niezbędne przewody i 

inne akcesoria, służące do połączenia oferowanego radiotelefonu z urządzeniem 
Zamawiającego KVL3000 ver. 4.01.24, komputerem Zamawiającego z zainstalowaną aplikacją 
SKMS ver. 2.2.3 lub Tetra Key Management Assistant ver. 3.08.71.008, umożliwiające 
wprowadzenie kluczy maskujących. 

2.2.2. W przypadku gdy oferowany radiotelefon nie jest kompatybilny z posiadanymi przez 
Zamawiającego urządzeniami, aplikacjami z pkt. 2.2.1 służącymi do wprowadzania kluczy 
maskujących, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własne rozwiązanie technologiczne 



 

 

 

 

sprzętowo-programowe pozwalające na wprowadzanie kluczy maskujących do oferowanego w 
pkt 1. radiotelefonu, określając ponadto minimalne wymagania dla stanowisk komputerowych 
Zamawiającego w przypadku konieczności ich użycia. 

2.2.3. Do oprogramowania i sprzętu, dostarczonego przez Wykonawcę, muszą być dołączone 
niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD / DVD lub pamięciach 
masowych USB oraz wymagane prawem bezterminowe licencje, 

2.2.4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do informowania o zmianach i bezpłatnego 
przekazywania uaktualnień oprogramowania, w miarę wprowadzania zmian do 
oprogramowania dostarczonego Zamawiającemu, 

2.2.5. Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną w języku polskim, opisującą konfigurację  i 
sposób wprowadzania kluczy maskujących do oferowanych w pkt.1 radiotelefonów – 1 
egzemplarz (dopuszczamy wersję elektroniczną dokumentacji). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 2.2 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR 2  

Radiotelefon przewoźny z akcesoriami systemu Tetra MTM5400 lub równoważny  

Wymagania ogólne 

 W przypadku zaoferowania urządzenia równoważnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo, na 
etapie badania ofert, do sprawdzenia czy oferowany radiotelefon współpracuje z użytkowanym przez 
Zamawiającego systemem Tetra w zakresie funkcjonalno-użytkowym wymaganym przez 
Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, 
zobowiązany będzie w terminie do 5 dni roboczych od wniosku Zamawiającego do dostarczenia 
przykładowego egzemplarza oferowanego sprzętu, wraz z programatorem, zestawem do 
wprowadzania kluczy maskujących, okablowaniem, instrukcją użytkownika w języku polskim i 
instrukcją programowania w języku polskim celem umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji 
równoważności z radiotelefonem MTM 5400. Wszelkie wynikłe w czasie testu wątpliwości 
Zamawiający przekaże Wykonawcy i umożliwi, na żądanie, udział personelu Wykonawcy w dalszych 
testach. Niedostarczenie radiotelefonu w terminie, o którym mowa powyżej lub stwierdzenie, że 
oferowany radiotelefon nie współpracuje z użytkowanym systemem Tetra bądź nie jest równoważny 
funkcjonalnie z radiotelefonem MTP 5400 skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 
89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 

 W ramach obecnie posiadanego sprzętu Zamawiający nie dysponuje informacjami w zakresie 
szczegółowych rozwiązań na poziomie wymaganym do projektowania systemów i urządzeń, 
dotyczących zastosowanych technologii, protokołów komunikacyjnych itp. Zamawiający dysponuje 
informacjami dostępnymi dla użytkownika i podstawowymi instrukcjami serwisowymi do 
posiadanego sprzętu. 

 Przez określenie „możliwość” korzystania z danej funkcjonalności należy rozumieć, że dana 
funkcjonalność jest zaimplementowana, a o jej wykorzystaniu decyduje Zamawiający. 

 

1. Radiotelefon przewoźny z systemu Tetra MTM5400 lub równoważny  

1.1. Parametry techniczne i ogólne cechy funkcjonalno użytkowe: 

1.1.1. zakres częstotliwości pracy w trybie TMO 380400MHz i DMO 380400MHz 
1.1.2. praca na dowolnej, z co najmniej 800 zaprogramowanych grup rozmownych TMO, 
1.1.3. możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmownych na minimum 50 

folderów po minimum 16 grup każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do 
dowolnej ilości folderów,  

1.1.4. maskowanie korespondencji zgodne z aktualnie stosowanym w łódzkim policyjnym systemie 
TETRA (eXTRAS v. 5.1.130 TEA1) – SCK TEA1, z możliwością w przyszłości zmiany algorytmu 
szyfrowania do TEA2 oraz trybu przydziału klucza z SCK do DCK, 

1.1.5. możliwość pracy radiotelefonu zarówno w zakresie maskowanym, jak i jawnym, przy ISSI z 
zakresu maskowanego i zaimplementowanych kluczach maskujących SCK/DCK TEA1 oraz w 
zakresie jawnym, przy ISSI z zakresu jawnego bez zaimplementowanych kluczy maskujących 

1.1.6. klucze maskujące nie mogą być przechowane w radiotelefonie w sposób jawny, ich odczyt lub 
przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami muszą być niemożliwe, 

1.1.7. realizacja wywołań: alarmowych, grupowych, indywidualnych, 
1.1.8. transmisja danych pakietowych, 
1.1.9. wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomości SDS, 
1.1.10. wysyłanie i odbieranie wiadomości statusowych, 
1.1.11. możliwość programowego i ręcznego tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania po 

przynajmniej 16 dowolnie wybranych grup ze wszystkich dostępnych folderów, które będą 
uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika.  

1.1.12. programowe i ręczne ustawianie grup rozmownych do pracy w skaningu (z możliwością 
nadawania priorytetu), 

1.1.13. programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie umożliwiający szybki i łatwy 
dostęp do uprzednio zdefiniowanych funkcji, np. skanowanie  

1.1.14. praca w trybie bezpośrednim DMO, 



 

 

 

 

1.1.15. praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów DMO, 
1.1.16. możliwość programowego tworzenia wyświetlanej nazwy grupy TMO oraz kanału DMO 

(min. 12 znaków alfanumerycznych), 
1.1.17. programowe ograniczanie czasu nadawania, 
1.1.18. wyświetlacz kolorowy o min. przekątnej 2,5 ‘’(cala) o ilości kolorów nie mniejszej niż 65000 i 

rozdzielczości wyświetlacza nie mniejszej niż 320x240 piksel, 
1.1.19. wybór grup rozmownych przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu 

przyciskami, 
1.1.20. regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, 
1.1.21. interfejs telefoniczny umożliwiający pracę w trybie pełny dupleks, 
1.1.22. klawiatura alfanumeryczna, 
1.1.23. sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału, 
1.1.24. sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci, 
1.1.25. sygnalizacja trybu pracy TMO/DMO, 
1.1.26. interfejs użytkownika w języku polskim, 
1.1.27. programowe i ręczne definiowanie listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności 

przynajmniej 256 pozycji, 
1.1.28. wersja firmware (oprogramowanie wewnętrzne radiotelefonu) – najnowsza dostępna, 

współpracująca ze stosowanym w Łodzi systemem eXTRAS v. 5.1.130 TEA1 w zakresie standardu 
ETSI-EN300 392-1/2/3. Jednocześnie oferowany radiotelefon musi być w całości zgodny ze 
standardem ETSI-EN300 392-1/2/3 

1.1.29. możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o 
pojemności min. 16 grup TMO lub kanałów DMO, którego zawartość może być dynamicznie 
zmieniana przez użytkownika końcowego w zakresie grup/kanałów dostępnych w puli 
radiotelefonu 

1.1.30. możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów DMO na minimum 16 
folderów o pojemności min. 16 pozycji każdy 

1.1.31. dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze (np. pomarańczowy), 
umożliwiający włączenie trybu alarmowego, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający 
szybki i łatwy dostęp 

1.1.32. możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów wybierania ISSI 
1.1.33. wbudowany i uaktywniony moduł GPS (aplikacja do obsługi modułu GPS nie jest przedmiotem 

zamówienia).  
1.1.34. programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale 

włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika 
1.1.35. programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS, 

Packet Data lub innych technologii 
1.1.36. programowo definiowane opcje zdarzeń wysyłania danych lokalizacyjnych, takie jak: wysyłanie 

okresowe, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy włączaniu radiotelefonu, przy 
wyłączaniu radiotelefonu, przy inicjacji wywołania alarmowego „emergency”, przy wejściu w tryb 
TMO, przy wejściu w tryb DMO, przy krytycznym stanie akumulatora, przy utracie widoczności 
satelitów GPS itp 

1.1.37. natychmiastowe logowanie się do właściwej strefy radiowej i grupy systemu, bez konieczności 
ingerencji ze strony użytkownika, niezwłocznie po spełnieniu warunków zasięgowo-
autoryzacyjnych, także w sytuacji wcześniejszej odmowy logowania, niezależnie od przyczyny tej 
odmowy 



 

 

 

 

1.2. zasilanie: 
1.2.1. zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie. 

1.3. środowisko i klimatyczne warunki pracy: 
1.3.1. minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do + 55°C, 
1.3.2. klasa ochrony IP54. 

1.4. wyposażenie pojedynczego radiotelefonu  
1.4.1. radiotelefon w wersji do montażu rozdzielnego, wraz z zestawem niezbędnych elementów, złącz 

umożliwiających złożenie radiotelefonu do wersji kompaktowej, 
1.4.2. panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą alfanumeryczną, 
1.4.3. doręczny mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT, wpinany 

do gniazda czołówki konsoli, 
1.4.4. głośnik zewnętrzny lub wbudowany w panel czołowy o mocy min 4 W, 
1.4.5. niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w 

pojeździe (przewód zasilający o długości min. 7 m. z zabezpieczeniem od strony baterii 
akumulatorów i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie); przewód 
łączący konsolę z zespołem N/O o długości 5m, 

1.4.6. antena samochodowa,  o konstrukcji zapewniająca odporność na zginanie oraz bezpieczne 
powracanie do swojej pierwotnej pozycji.: 
- zakres częstotliwości pracy 380-400 MHz,  

- WFS  2 (w wymaganym zakresie częstotliwości),  

- zysk  0 dB, 
- dopuszczalna moc min. 30W,  

- impedancja 50, 
- polaryzacja pionowa, 
- dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej 
- kolor anteny z podstawą czarny, 
- kabel antenowy o długości min. 5m. wyprowadzony z grzybka antenowego pod kątem 90°, 

złącza antenowe luzem, 
- filtr umożliwiający podłączenie radia samochodowego i radiotelefonu do zintegrowanej 

anteny 
1.4.7. komplet dokumentacji dla użytkownika radiotelefonu 
1.4.8. deklaracja zgodności CE. 
1.4.9. karta gwarancyjna 

 

2. Zestaw do programowania, strojenia i wprowadzania kluczy maskujących 

2.1. Zestaw do programowania i strojenia oferowanego w pkt. 1 radiotelefonu 

2.1.1. Wykonawca dostarczy program komputerowy (interfejs programu w języku polskim ), 
umożliwiający przygotowanie i zapisanie w postaci elektronicznej plików konfiguracyjnych, dla 
urządzeń oferowanych w zamówieniu, na co najmniej jednym stanowisku komputerowym 
Zamawiającego. Licencja musi być bezterminowa i musi umożliwiać przeniesienie instalacji 
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas używanego stanowiska 
komputerowego. Komputerowe stanowisko do przygotowania plików nie jest przedmiotem 
zamówienia 

2.1.2. Wykonawca dostarczy zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów (interfejs programu 
w języku polskim). Poprzez zestaw do programowania Zamawiający rozumie niezbędne 
przewody (lub urządzenia), służące do połączenia programowanego (podlegającego strojeniu) 
radiotelefonu ze stanowiskiem komputerowym Zamawiającego oraz wersję programu 
komputerowego (licencję) umożliwiającego jego zainstalowanie na tym stanowisku. Licencja 
musi być bezterminowa i musi umożliwiać przeniesienie instalacji oprogramowania na inne 
stanowisko w przypadku wymiany dotychczas używanego stanowiska komputerowego. 
Komputerowe stanowisko do programowania i strojenia radiotelefonów nie jest przedmiotem 
zamówienia  

2.1.3. Zamawiający dopuszcza dostarczenie jednego oprogramowania łączącego w sobie 
funkcjonalności opisane w pkt. 2.1.1 i 2.1.2 z ilością licencji wynikającą z punktu 2.1.2 

2.1.4. Wykonawca określi minimalne wymagania dla stanowisk komputerowych, opisanych w pkt. 
2.1.1 i 2.1.2 



 

 

 

 

2.1.5. Do oprogramowania i sprzętu, dostarczonego przez Wykonawcę, muszą być dołączone 
niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD / DVD lub pamięciach 
masowych USB oraz wymagane prawem bezterminowe licencje, 

2.1.6. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do informowania o zmianach i bezpłatnego 
przekazywania uaktualnień oprogramowania, w miarę wprowadzania zmian do 
oprogramowania dostarczonego Zamawiającemu, 

2.1.7. Wykonawca dostarczy dokumentację w języku polskim, opisującą sposób programowania 
funkcji i parametrów oferowanych radiotelefonów oraz dokumentację do strojenia i obsługi 
technicznej, zawierającą kompletną dokumentację techniczną poszczególnych elementów 
składowych – 1 egzemplarz (dopuszczamy wersję elektroniczną dokumentacji). 

2.2. Zestaw do wprowadzania kluczy maskujących do oferowanego w pkt.1 radiotelefonu 
2.2.1. Wykonawca dostarczy zestaw do wprowadzanie kluczy maskujących tj. niezbędne przewody i 

inne akcesoria, służące do połączenia oferowanego radiotelefonu z urządzeniem 
Zamawiającego KVL3000 ver. 4.01.24, komputerem Zamawiającego z zainstalowaną aplikacją 
SKMS ver. 2.2.3 lub Tetra Key Management Assistant ver. 3.08.71.008,  

2.2.2. W przypadku gdy oferowany radiotelefon nie jest kompatybilny z posiadanymi przez 
Zamawiającego urządzeniami, aplikacjami z pkt. 2.2.1 służącymi do wprowadzania kluczy 
maskujących, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własne rozwiązanie technologiczne 
sprzętowo-programowe pozwalające na wprowadzanie kluczy maskujących do oferowanego w 
pkt 1. radiotelefonu, określając ponadto minimalne wymagania dla stanowisk komputerowych 
Zamawiającego w przypadku konieczności ich użycia. 

2.2.3. Do oprogramowania i sprzętu, dostarczonego przez Wykonawcę, muszą być dołączone 
niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD / DVD lub pamięciach 
masowych USB oraz wymagane prawem bezterminowe licencje, 

2.2.4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do informowania o zmianach i bezpłatnego 
przekazywania uaktualnień oprogramowania, w miarę wprowadzania zmian do 
oprogramowania dostarczonego Zamawiającemu, 

2.2.5. Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną w języku polskim, opisującą konfigurację  i 
sposób wprowadzania kluczy maskujących do oferowanych w pkt.1 radiotelefonów – 1 
egzemplarz (dopuszczamy wersję elektroniczną dokumentacji). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2.3 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR 3 

Radiotelefon noszony z akcesoriami standardu DMR MOTOROLA DP 4801 lub 

równoważny. 
Wymagania ogólne: 
 Oferowany sprzęt i oprogramowanie musi współpracować ze środkami łączności radiotelefonicznej 

będącymi w użytkowaniu Zamawiającego: 
a) - stacjami retransmisyjnymi DR3000 i SLR 5500 w zakresie: 

 retransmisji analogowego sygnału mowy, 

 retransmisji sygnału mowy zgodnego z ETSI TS102361, 

 retransmisji sygnału mowy zgodnego z ETSI TS102361 z maskowaniem zgodnym z 
algorytmem ARC4 o długości klucza do 40 bitów 

b) - radiotelefonami przewoźnymi (biurkowymi/bazowymi) DM3601, DM4601, DM4601e 
i MD785G oraz noszonymi DP3601, DP4801 w zakresie: 

 komunikacja analogowa w trybie simpleksowym i duosimpleksowym, 

 nadawanie/odbiór mowy zgodnie z ETSI TS102361 - simpleks, 

 nadawanie/odbiór mowy zgodnie z ETSI TS102361 z maskowaniem zgodnym z algorytmem 
ARC4 o długości klucza do 40 bitów 

c) radiotelefonami analogowymi (np. GP360) w zakresie: 

 bezpośrednia komunikacja analogowa w trybie simpleksowym i duosimpleksowym 
a jego zastosowanie nie będzie wymagać od Zamawiającego żadnych nakładów związanych z 
dostosowaniem posiadanego już sprzętu i oprogramowania do sprzętu i oprogramowania 
dostarczonego przez Wykonawcę.  

 Nie jest wymagana kompatybilność między posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami i 
oferowanym sprzętem w zakresie przesyłania wiadomości tekstowych i danych lokalizacyjnych GPS. 

 Radiotelefon musi posiadać wersję oprogramowania zgodną z obecnie stosowaną przez 
Zamawiającego w już posiadanych przemiennikach i radiotelefonach (wersja oprogramowania 
sprzętowego odpowiednio R01.11.10, R02.40.20.0 i A6.01.05.006) lub umożliwić zmianę 
oprogramowania użytkowanych urządzeń do nowszej wersji, bez konieczności tworzenia od podstaw 
nowych plików wsadowych (upgrade urządzeń i upgrade oprogramowania). 

 W przypadku zaoferowania urządzenia równoważnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo, na 
etapie badania ofert, do sprawdzenia czy oferowany radiotelefon współpracuje z użytkowanymi 
przez Zamawiającego stacjami retransmisyjnymi, radiotelefonami DMR w zakresie funkcjonalno-
użytkowym wymaganym przez Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca 
zobowiązany będzie w terminie do 5 dni roboczych od wniosku Zamawiającego do dostarczenia 
przykładowego egzemplarza oferowanego sprzętu, wraz z programatorem, okablowaniem, instrukcją 
użytkownika w języku polskim i instrukcją programowania w języku polskim, celem umożliwienia 
Zamawiającemu weryfikacji równoważności z radiotelefonem DP 4801. Wszelkie wynikłe w czasie 
testu wątpliwości Zamawiający przekaże Wykonawcy i umożliwi, na żądanie, udział personelu 
Wykonawcy w dalszych testach. Niedostarczenie radiotelefonu w terminie, o którym mowa powyżej 
lub stwierdzenie, że oferowany radiotelefon nie współpracuje z użytkowanymi przez Zamawiającego 
stacjami retransmisyjnymi, radiotelefonami DMR w zakresie funkcjonalno-użytkowym wymaganym 
przez Zamawiającego bądź nie jest równoważny funkcjonalnie z radiotelefonem DP 4801 skutkować 
będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 

 W ramach obecnie posiadanego sprzętu Zamawiający nie dysponuje informacjami w zakresie 
szczegółowych rozwiązań na poziomie wymaganym do projektowania systemów i urządzeń, 
dotyczących zastosowanych technologii, protokołów komunikacyjnych itp. Zamawiający dysponuje 
informacjami dostępnymi dla użytkownika i podstawowymi instrukcjami serwisowymi do 
posiadanego sprzętu. 

 Przez określenie „możliwość” korzystania z danej funkcjonalności należy rozumieć, że dana 
funkcjonalność jest zaimplementowana, a o jej wykorzystaniu decyduje Zamawiający. 

 

1. Radiotelefon noszony standardu DMR MOTOROLA DP 4801  

lub równoważny. 



 

 

 

 

1.1. ogólne cechy użytkowe: 
1.1.1. praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 (tier II ) oraz analogowym (modulacja 
F3E) w trybach simpeks/duosimpleks, 
1.1.2. programowanie min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy 
1.1.3. kolorowy wyświetlacz z podświetlaniem, umożliwiający jednoczesne wyświetleniem co 
najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań, poziomu sygnału 
odbieranego w trybie cyfrowym oraz stanu naładowania baterii,  
1.1.4. programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków alfanumerycznych, 
1.1.5. pełna klawiatura numeryczna, 
1.1.6. wbudowane mikrofon i głośnik, 
1.1.7. programowe ograniczanie czasu nadawania, 
1.1.8. możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz grup i kanałów 
cyfrowych z kanału analogowego, 
1.1.9. możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych dowolnych oraz zdefiniowanych 
na etapie konfigurowania (programowania) sprzętu. Wymagana jest możliwość bezpośredniego 
przesyłania wiadomości tekstowych między radiotelefonami oraz do/z zewnętrznego systemu 
teleinformatycznego/ oprogramowania – dostarczenie tego systemu/ oprogramowania nie jest 
przedmiotem zamówienia. Wykonawca na etapie sporządzania oferty musi podać nazwy co 
najmniej dwóch aplikacji różnych producentów współpracujących w zakresie odbierania/ 
nadawania wiadomości tekstowych z oferowanymi radiotelefonami. 
1.1.10. wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, 
skaningu i stanów monitora, 
1.1.11. wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2 
1.1.12. wbudowany i uaktywniony odbiornik GPS. Wymagana jest możliwość przesyłania 
informacji lokalizacyjnych GPS do zewnętrznego systemu lokalizacyjnego – dostarczenie systemu 
lokalizacyjnego nie jest przedmiotem zamówienia. Wykonawca na etapie sporządzania oferty 
musi podać nazwy co najmniej dwóch aplikacji/systemów różnych producentów 
współpracujących w zakresie danych GPS z dostarczonym rozwiązaniem, które potrafią odebrać i 
przedstawić dane do pozycjonowania radiotelefonów. 
1.1.13. wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie 
cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z 
możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej), 
1.1.14. programowalny adres IP radiotelefonu, 
1.1.15. dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego. 
1.1.16. wymagane są następujące funkcje:  

 zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, 

 zdalne zablokowanie radiotelefonu, 

 zdalne odblokowanie radiotelefonu. 
1.1.17. kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale 
analogowym, 
1.1.18. możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym , wykorzystującym algorytm 
ARC4 z kluczem kodowym o długości do 40 bitów,, 
1.1.19. tworzenie min. 16 kluczy kodowych i przypisywanie ich do kanałów, 
1.1.20. sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz dodatkowo 
min. 3 programowalne przyciski, 
1.1.21. wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu 
przyciskami, 
1.1.22. regulacja głośności potencjometrem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu 
przyciskami, 
1.1.23. złącze akcesoryjne: umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie 
dodatkowego mikrofonogłośnika z przyciskiem nadawania, adaptora do zestawu podkaskowego, 
itp., 
1.1.24. programowe tworzenie listy kontaktów (książki adresowej) ·- wywołań indywidualnych w 
trybie cyfrowym, 
1.1.25. możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. ,,cicha praca”, 
1.1.26. praca w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej 
samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych, 
1.1.27. menu radiotelefonu w języku polskim. 



 

 

 

 

1.2. parametry techniczne: 
1.2.1. zakres częstotliwości pracy 148÷174 MHz, 
1.2.2. odstęp między kanałowy – 12,5 kHz, 
1.2.3. modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: częstotliwości (11K0F3E), 
1.2.4. protokół cyfrowy zgodny z ETSI-TS102 361 (tier II), 
1.2.5. modulacja cyfrowa na kanale 12,5kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane 
i głos), 
1.2.6. maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ±2 ppm, 
1.2.7. maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości dla FM ± 2,5 kHz, 
1.2.8. maksymalna moc nadajnika 5 W, programowalna (tylko w trybie serwisowym) w całym 
zakresie częstotliwości w granicach od 1W do 5W, 
1.2.9. możliwość ustawienia przez użytkownika radiotelefonu dwóch poziomów mocy 
nadawania: moc niska/moc wysoka – predefiniowanych na etapie programowania sprzętu przez 
personel techniczny Zamawiającego, na dowolnym kanale, 
1.2.10. moc na kanałach sąsiednich – system analogowy i cyfrowy ≤ 60 dBc, 
1.2.11. charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) – nadajnik system analogowy, 
1.2.12. łączne zniekształcenia modulacji ≤ 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej, 
1.2.13. odstęp od zakłóceń - 40 dB – nadajnik systemu analogowego, 
1.2.14. czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,3 μV przy SINAD 12 dB, 
1.2.15. czułość cyfrowa przy 5% BER nie gorsza niż 0,3 μV, 
1.2.16. selektywność sąsiedniokanałowa min. ≥ 60 dB dla kanału 12,5 kHz, 
1.2.17. tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB dla odstępu 12,5 kHz, 
1.2.18. współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości 
maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W, 
1.2.19. charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) – odbiornik system analogowy, 
1.2.20. odstęp od zakłóceń - 40 dB – odbiornik systemu analogowego, 
1.2.21. moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 0,5 W, 
1.2.22. parametry GPS- dla 5 satelitów przy mocy sygnału –130 dBm 

 czas do pierwszego określenia pozycji po włączeniu  1min. 

 czas do pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania  10 s 

 dokładność lepsza niż 10 m 
1.3. zasilanie: 

1.3.1. akumulatory autoryzowane przez producenta radiotelefonu o parametrach 
zapewniających pracę radiotelefonu przez co najmniej 10 godzin, przy proporcjach 
nadawania/odbioru/stanu gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy 
nadajnika 5W 
1.3.2. ładowarka jednopozycyjna zasilana z sieci 230V ±10% 50 Hz ma zapewnić: 

 ładowanie samego akumulatora oraz akumulatora podpiętego do radiotelefonu, 

 sygnalizację cyklu pracy. (przynajmniej stan ładowania i zakończenia ładowania) 
1.4. środowisko i klimatyczne warunki pracy: 

1.4.1. minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -20 º ÷ + 55 º C, 
1.4.2. klasa ochrony obudowy przez wnikaniem pyłu i wody, wg normy EN 60529:IP 57. 

1.5. wymagania uzupełniające: 
1.5.1. parametry radiowe, których nie wyszczególniono w niniejszych wymaganiach muszą być 
zgodne z odpowiednimi normami: odnośnie parametrów systemu analogowego z ETSI EN 300 
086, odnośnie parametrów systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSI EN 300 113 
1.5.2. charakterystyki kompatybilności elektromagnetycznej stacji pod względem emisyjności 
i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi 
w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5 
1.5.3. pod względem bezpieczeństwa użytkowania stacje retransmisyjne oraz jej wyposażenie 
dodatkowe muszą być zgodne wymaganiami określonymi w normie EN 60950-1 

1.6. wyposażenie pojedynczego radiotelefonu  
1.6.1. radiotelefon z anteną zintegrowaną (VHF, GPS), która nie może być zintegrowana z 
obudową radiotelefonu (możliwość łatwej wymiany anteny) 
1.6.2. ładowarka jednopozycyjna zgodnie z pkt.1.3.2, 
1.6.3. dwa akumulatory tego samego typu zgodnie pkt. 1.3.1, 
1.6.4. klips do pasa (szerokość pasa 50 mm) 
1.6.5. deklaracja zgodności CE 



 

 

 

 

1.6.6. instrukcja obsługi w języku polskim 
1.6.7. karta gwarancyjna 
 

2. Ładowarka sześciostanowiskowa 
2.1. ładowarka sześciostanowiskowa, autoryzowana przez producenta radiotelefonu noszonego 
oferowanego w pkt. 1, zasilana z sieci 230V ±10% 50 Hz ma zapewnić: 

 ładowanie samych akumulatorów lub akumulatorów podpiętych do radiotelefonów. W 
przypadku rozwiązań producenta gdy ładowarka posiada wymienne wkłady przystosowane 
do ładowania radiotelefonów z podpiętym akumulatorem lub samych akumulatorów 
Zamawiający wymaga dostarczenia ładowarki w ukompletowaniu 3 wkładów do ładowania 
radiotelefonów z podpiętymi akumulatorami i 3 wkłady do ładowania samych 
akumulatorów 

 niezależną sygnalizację cyklu pracy dla każdego z gniazd – przynajmniej stan ładowania i 
zakończenia ładowania, 

 obsługę technologii zastosowanych w bateriach oferowanych radiotelefonów 

 

3. Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonu. 
3.1. Wykonawca dostarczy program komputerowy (interfejs programu w języku polskim), 
umożliwiający przygotowanie i zapisanie w postaci elektronicznej plików konfiguracyjnych, dla 
oferowanego radiotelefonu z pkt.1, na co najmniej jednym stanowisku komputerowym 
Zamawiającego. Licencja musi być bezterminowa i musi umożliwiać przeniesienie instalacji 
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas używanego stanowiska 
komputerowego. Komputerowe stanowisko do przygotowania plików nie jest przedmiotem 
zamówienia 
3.2. Wykonawca dostarczy zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów (interfejs programu 
w języku polskim) . Poprzez zestaw do programowania Zamawiający rozumie niezbędne przewody 
(lub urządzenia), służące do połączenia programowanego (podlegającego strojeniu) oferowanego 
radiotelefonu z pkt.1 ze stanowiskiem komputerowym Zamawiającego oraz wersję programu 
komputerowego (licencję) umożliwiającego jego zainstalowanie na tym stanowisku. Licencja musi 
być bezterminowa i musi umożliwiać przeniesienie instalacji oprogramowania na inne stanowisko w 
przypadku wymiany dotychczas używanego stanowiska komputerowego. Komputerowe stanowiska 
do programowania radiotelefonów nie są przedmiotem zamówienia 
3.3. Zamawiający dopuszcza dostarczenie jednego oprogramowania łączącego w sobie 
funkcjonalności opisane w pkt. 3.1 i 3.2 z ilością licencji wynikającą z punktu 3.2 
3.4. Wykonawca określi minimalne wymagania dla stanowisk komputerowych, opisanych w pkt. 3.1 i 
3.2 
3.5. Do oprogramowania i sprzętu, dostarczonego przez Wykonawcę, muszą być dołączone 
niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD / DVD lub pamięciach 
masowych USB oraz wymagane prawem bezterminowe licencje, 
3.6. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do informowania o zmianach i bezpłatnego 
przekazywania uaktualnień oprogramowania, w miarę wprowadzania zmian do oprogramowania 
dostarczonego Zamawiającemu, 
3.7. Wykonawca dostarczy dokumentację w języku polskim, opisującą sposób programowania funkcji 
i parametrów oferowanego radiotelefonu z pkt.1 oraz dokumentację do strojenia i obsługi 
technicznej, zawierającą kompletną dokumentację techniczną poszczególnych elementów 
składowych – 1 egzemplarz (dopuszczamy wersję elektroniczną dokumentacji) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2.4 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR 4 

Radiotelefon przewoźny z akcesoriami standardu DMR MOTOROLA DM4601e lub 

równoważny. 
Wymagania ogólne: 
 Oferowany sprzęt i oprogramowanie musi współpracować ze środkami łączności radiotelefonicznej 

będącymi w użytkowaniu Zamawiającego: 
a) - stacjami retransmisyjnymi DR3000 i SLR 5500 w zakresie: 

 retransmisji analogowego sygnału mowy, 

 retransmisji sygnału mowy zgodnego z ETSI TS102361, 

 retransmisji sygnału mowy zgodnego z ETSI TS102361 z maskowaniem zgodnym z 
algorytmem ARC4 o długości klucza do 40 bitów 

b) radiotelefonami przewoźnymi (biurkowymi/bazowymi) DM3601, DM4601, DM4601e 
i MD785G oraz noszonymi DP3601, DP4801 w zakresie: 

 komunikacja analogowa w trybie simpleksowym i duosimpleksowym, 

 nadawanie/odbiór mowy zgodnie z ETSI TS102361 - simpleks, 

 nadawanie/odbiór mowy zgodnie z ETSI TS102361 z maskowaniem zgodnym z algorytmem 
ARC4 o długości klucza do 40 bitów 

c) radiotelefonami analogowymi (np. GM360) w zakresie: 

 bezpośrednia komunikacja analogowa w trybie simpleksowym i duosimpleksowym 
a jego zastosowanie nie będzie wymagać od Zamawiającego żadnych nakładów związanych z 
dostosowaniem posiadanego już sprzętu i oprogramowania do sprzętu i oprogramowania 
dostarczonego przez Wykonawcę.  

 Nie jest wymagana kompatybilność między posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami i 
oferowanym sprzętem w zakresie przesyłania wiadomości tekstowych i danych lokalizacyjnych 
GPS. 

 Radiotelefon musi posiadać wersję oprogramowania zgodną z obecnie stosowaną przez 
Zamawiającego w już posiadanych przemiennikach i radiotelefonach (wersja oprogramowania 
sprzętowego odpowiednio R01.11.10, R02.40.20.0 i A6.01.05.006) lub umożliwić zmianę 
oprogramowania użytkowanych urządzeń do nowszej wersji, bez konieczności tworzenia od 
podstaw nowych plików wsadowych (upgrade urządzeń i upgrade oprogramowania). 

 W przypadku zaoferowania urządzenia równoważnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo, na 
etapie badania ofert, do sprawdzenia czy oferowany radiotelefon współpracuje z użytkowanymi 
przez Zamawiającego stacjami retransmisyjnymi, radiotelefonami DMR w zakresie funkcjonalno-
użytkowym wymaganym przez Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 5 dni roboczych od wniosku Zamawiającego do 
dostarczenia przykładowego egzemplarza oferowanego sprzętu, wraz z programatorem, 
okablowaniem, instrukcją użytkownika w języku polskim i instrukcją programowania w języku 
polskim, celem umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji równoważności z radiotelefonem DM 
4601e. Wszelkie wynikłe w czasie testu wątpliwości Zamawiający przekaże Wykonawcy i umożliwi, 
na żądanie, udział personelu Wykonawcy w dalszych testach. Niedostarczenie radiotelefonu w 
terminie, o którym mowa powyżej lub stwierdzenie, że oferowany radiotelefon nie współpracuje z 
użytkowanymi przez Zamawiającego stacjami retransmisyjnymi, radiotelefonami DMR w zakresie 
funkcjonalno-użytkowym wymaganym przez Zamawiającego bądź nie jest równoważny 
funkcjonalnie z radiotelefonem DM 4601e skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 
89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych.. 

 W ramach obecnie posiadanego sprzętu Zamawiający nie dysponuje informacjami w zakresie 
szczegółowych rozwiązań na poziomie wymaganym do projektowania systemów i urządzeń, 
dotyczących zastosowanych technologii, protokołów komunikacyjnych itp. Zamawiający dysponuje 
informacjami dostępnymi dla użytkownika i podstawowymi instrukcjami serwisowymi do 
posiadanego sprzętu. 

 Przez określenie „możliwość” korzystania z danej funkcjonalności należy rozumieć, że dana 
funkcjonalność jest zaimplementowana, a o jej wykorzystaniu decyduje Zamawiający.  



 

 

 

 

1. Radiotelefon przewoźny standardu DMR MOTOROLA DM4601e  

lub równoważny. 
1.1. ogólne cechy użytkowe: 
1.1.1. praca w systemie: cyfrowym ETSI TS 102 361 (tier II) oraz analogowym (modulacja F3E), w trybach 

simpleks/duosimpleks, 
1.1.2. programowanie min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy, 
1.1.3. wyświetlacz z podświetlaniem, umożliwiający jednoczesne wyświetlenie co najmniej 16 znaków, 

wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału odbieranego w trybie 
cyfrowym, 

1.1.4. programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków alfanumerycznych, 
1.1.5. programowe ograniczanie czasu nadawania, 
1.1.6. możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz grup i kanałów cyfrowych z 

kanału analogowego, 
1.1.7. możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych dowolnych oraz zdefiniowanych na 

etapie konfigurowania (programowania) radiotelefonu. Wymagana jest możliwość bezpośredniego 
przesyłania wiadomości tekstowych między radiotelefonami oraz do/z zewnętrznego systemu 
teleinformatycznego/ oprogramowania – dostarczenie tego systemu/ oprogramowania nie jest 
przedmiotem zamówienia. Wykonawca na etapie sporządzania oferty musi podać nazwy co 
najmniej dwóch aplikacji różnych producentów współpracujących w zakresie odbierania/ 
nadawania wiadomości tekstowych z oferowanymi radiotelefonami. 

1.1.8. wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i 
stanów monitorowania, 

1.1.9. wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, 
1.1.10. wbudowany i uaktywniony odbiornik GPS. Wymagana jest możliwość przesyłania informacji 

lokalizacyjnych GPS do zewnętrznego systemu lokalizacyjnego – dostarczenie systemu 
lokalizacyjnego nie jest przedmiotem zamówienia. Wykonawca na etapie sporządzania oferty musi 
podać nazwy co najmniej dwóch aplikacji/systemów różnych producentów współpracujących w 
zakresie danych GPS z dostarczonym rozwiązaniem, które potrafią odebrać i przedstawić dane do 
pozycjonowania radiotelefonów. 

1.1.11. wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z 
identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością 
wyłączenia sygnalizacji akustycznej), 

1.1.12. programowalny adres IP radiotelefonu, 
1.1.13. dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego 
1.1.14. radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji: 

 zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci,  

 zdalne zablokowanie radiotelefonu, 

 zdalne odblokowanie radiotelefonu. 
1.1.15. kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym,  
1.1.16. możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym, wykorzystującym algorytm ARC4 z 

kluczem kodowym o długości do 40 bitów,  
1.1.17. możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów, 
1.1.18. praca w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej 

parze częstotliwości, z rozróżnieniem urządzeń retransmisyjnych, 
1.1.19. sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 

programowalne przyciski, 
1.1.20. wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, 
1.1.21. regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, 
1.1.22. złącze akcesoriów - umożliwiające programowanie radiotelefonu oraz transmisję zgodną ze 

standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp., 
1.1.23. gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnętrznej GPS, 
1.1.24. możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań 

indywidualnych w trybie cyfrowym, 
1.1.25. menu radiotelefonu w języku polskim.  



 

 

 

 

1.2. parametry techniczne ogólne: 
1.2.1. zakres częstotliwości pracy 148÷174 MHz, 
1.2.2. odstęp międzykanałowy - 12,5 kHz, 
1.2.3. modulacja analogowa w kanale 12,5kHz: częstotliwości (11K0F3E), 
1.2.4. protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (tier II), 
1.2.5. modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos), 
1.2.6. maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej: ±2 ppm, 
1.2.7. maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości dla FM: ± 2,5 kHz, 
1.2.8. maksymalna moc nadajnika 25 W, programowalna (tylko w trybie serwisowym) w całym 

zakresie częstotliwości w granicach od 1W do 25W  
1.2.9. możliwość ustawienia przez użytkownika radiotelefonu dwóch poziomów mocy nadawania: 

moc niska/moc wysoka – predefiniowanych na etapie programowania sprzętu przez personel 
techniczny Zamawiającego, na dowolnym kanale, 

1.2.10. moc na kanałach sąsiednich – system analogowy i cyfrowy: ≤ 60dB, 
1.2.11. charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) nadajnik system analogowy, 
1.2.12. łączne zniekształcenia modulacji ≤ 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej, 
1.2.13. odstęp od zakłóceń min. 40 dB – nadajnik system analogowy, 
1.2.14. czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,3 μV przy SINAD 12 dB, 
1.2.15. czułość cyfrowa przy 5% BER nie gorsza niż 0,3 μV,, 
1.2.16. selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla kanału 12,5 kHz, 
1.2.17. tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB dla odstępu 12,5 kHz, 
1.2.18. współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości 

maksymalnej i mocy akustycznej 0,5W, 
1.2.19. charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) – odbiornik system analogowy, 
1.2.20. odstęp od zakłóceń min. 40 dB – odbiornik system analogowy, 
1.2.21. moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W, 
1.2.22. zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i 

przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania, odporność obwodów zasilania na 
zaburzenia występujące w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejściowe i udary) według 
wymagań ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2), 

1.2.23. parametry GPS- dla 5 satelitów przy mocy sygnału –130 dBm 

1.1.25.1. czas do pierwszego określenia pozycji po włączeniu  1min. 

1.1.25.2. czas do pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania  10 s 
1.1.25.3. dokładność lepsza niż 10 m 

1.3. środowisko i klimatyczne warunki pracy: 
1.3.1. minimalny zakres temperatury pracy N/O -25º ÷ +55ºC,  
1.3.2. klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody, wg EN 60529: IP 54, 
1.3.3. minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -30º ÷ +60ºC, 

1.4. wymagania uzupełniające: 
1.4.1. parametry radiowe, których nie wyszczególniono w niniejszych wymaganiach muszą być 

zgodne z odpowiednimi normami: 

 odnośnie parametrów systemu analogowego: ETSI EN 300 086, 

 odnośnie parametrów systemu cyfrowego: ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2, 
1.4.2. charakterystyki kompatybilności elektromagnetycznej pod względem emisyjności i odporności 

na zaburzenia elektromagnetyczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 
normach: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5, 

1.4.3. pod względem bezpieczeństwa użytkowania EN 60950-1. 
1.5. Wyposażenie pojedynczego radiotelefonu: 

1.5.1. radiotelefon w wersji do montażu rozdzielnego, wraz z zestawem niezbędnych elementów, 
złącz umożliwiających złożenie radiotelefonu do wersji kompaktowej, 

1.5.2. panel sterowania z wyświetlaczem i klawiszami funkcyjnymi 
1.5.3. doręczny mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT, 

wpinany do gniazda czołówki 
1.5.4. głośnik zewnętrzny lub wbudowany w panel czołowy o mocy min. 4W 
1.5.5. niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w 

pojeździe alternatywnie z wykorzystaniem filtru, o którym mowa w pkt. 1.5.6 lub z 
pominięciem filtru (przewód zasilający o długości min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii 



 

 

 

 

akumulatorów i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie), przewód 
łączący konsolę z zespołem N/O o długości 5m 

1.5.6. antena samochodowa FM/VHF zintegrowana z anteną GPS, konstrukcja zapewniająca 
odporność na zginanie oraz bezpieczne powracanie do swojej pierwotnej pozycji. 

 zakres częstotliwości pracy VHF 164 174MHz  

 WFS  2 (w wymaganym zakresie VHF),  

 zysk  0 dB, 

 dopuszczalna moc min. 30W,  

 impedancja 50, 

 polaryzacja pionowa, 

 dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej 

 kolor anteny z podstawą - czarny 

 kabel antenowy o długości min. 5m wyprowadzony z grzybka antenowego pod kątem 90°, 
złącza antenowe luzem 

 kabel instalacji GPS o długości min. 5m, złącze GPS luzem odpowiednie dla złącza GPS 
radiotelefonu 

 filtr do podłączenia radia samochodowego i radiotelefonu 
1.5.7. instrukcja obsługi w języku polskim  
1.5.8. deklaracja zgodności CE 
1.5.9. karta gwarancyjna 

 

2. Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonu. 
2.1. Wykonawca dostarczy program komputerowy (interfejs programu w języku polskim), 
umożliwiający przygotowanie i zapisanie w postaci elektronicznej plików konfiguracyjnych, dla 
oferowanego radiotelefonu z pkt.1, na co najmniej jednym stanowisku komputerowym 
Zamawiającego. Licencja musi być bezterminowa i musi umożliwiać przeniesienie instalacji 
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas używanego stanowiska 
komputerowego. Komputerowe stanowisko do przygotowania plików nie jest przedmiotem 
zamówienia 
2.2. Wykonawca dostarczy zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów (interfejs programu 
w języku polskim) . Poprzez zestaw do programowania Zamawiający rozumie niezbędne przewody 
(lub urządzenia), służące do połączenia programowanego (podlegającego strojeniu) oferowanego 
radiotelefonu z pkt.1. ze stanowiskiem komputerowym Zamawiającego oraz wersję programu 
komputerowego (licencję) umożliwiającego jego zainstalowanie na tym stanowisku. Licencja musi 
być bezterminowa i musi umożliwiać przeniesienie instalacji oprogramowania na inne stanowisko w 
przypadku wymiany dotychczas używanego stanowiska komputerowego. W przypadku, gdy 
dostarczony model radiotelefonu ma dodatkową możliwość programowania przez złącze 
mikrofonowe wymagane jest dodatkowo dostarczenie odpowiedniego kabla serwisowego. 
Komputerowe stanowiska do programowania radiotelefonów nie są przedmiotem zamówienia 
2.3. Zamawiający dopuszcza dostarczenie jednego oprogramowania łączącego w sobie 
funkcjonalności opisane w pkt. 2.1 i 2.2 z ilością licencji wynikającą z punktu 2.2 
2.4. Wykonawca określi minimalne wymagania dla stanowisk komputerowych, opisanych w pkt. 2.1 i 
2.2 
2.5. Do oprogramowania i sprzętu, dostarczonego przez Wykonawcę, muszą być dołączone 
niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD / DVD lub pamięciach 
masowych USB oraz wymagane prawem bezterminowe licencje, 
2.6. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do informowania o zmianach i bezpłatnego 
przekazywania uaktualnień oprogramowania, w miarę wprowadzania zmian do oprogramowania 
dostarczonego Zamawiającemu, 
2.7. Wykonawca dostarczy dokumentację w języku polskim, opisującą sposób programowania funkcji 
i parametrów oferowanego radiotelefonu z pkt.1 oraz dokumentację do strojenia i obsługi 
technicznej, zawierającą kompletną dokumentację techniczną poszczególnych elementów 
składowych – 1 egzemplarz (dopuszczamy wersję elektroniczną dokumentacji) 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2.5 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR 5 

Radiotelefon noszony standardu DMR MOTOROLA DP 4801 lub równoważny z 

aktywnym ochronnikiem słuchu. 
Wymagania ogólne: 
 Oferowany sprzęt i oprogramowanie musi współpracować ze środkami łączności radiotelefonicznej 

będącymi w użytkowaniu Zamawiającego: 
a) - stacjami retransmisyjnymi DR3000 i SLR 5500 w zakresie: 

 retransmisji analogowego sygnału mowy, 

 retransmisji sygnału mowy zgodnego z ETSI TS102361, 

 retransmisji sygnału mowy zgodnego z ETSI TS102361 z maskowaniem zgodnym z 
algorytmem ARC4 o długości klucza do 40 bitów 

b) - radiotelefonami przewoźnymi (biurkowymi/bazowymi) DM3601, DM4601, DM4601e 
i MD785G oraz noszonymi DP3601, DP4801 w zakresie: 

 komunikacja analogowa w trybie simpleksowym i duosimpleksowym, 

 nadawanie/odbiór mowy zgodnie z ETSI TS102361 - simpleks, 

 nadawanie/odbiór mowy zgodnie z ETSI TS102361 z maskowaniem zgodnym z algorytmem 
ARC4 o długości klucza do 40 bitów 

c) radiotelefonami analogowymi (np. GP360) w zakresie: 

 bezpośrednia komunikacja analogowa w trybie simpleksowym i duosimpleksowym 
a jego zastosowanie nie będzie wymagać od Zamawiającego żadnych nakładów związanych z 
dostosowaniem posiadanego już sprzętu i oprogramowania do sprzętu i oprogramowania 
dostarczonego przez Wykonawcę.  

 Nie jest wymagana kompatybilność między posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami i 
oferowanym sprzętem w zakresie przesyłania wiadomości tekstowych i danych lokalizacyjnych GPS. 

 Radiotelefon musi posiadać wersję oprogramowania zgodną z obecnie stosowaną przez 
Zamawiającego w już posiadanych przemiennikach i radiotelefonach (wersja oprogramowania 
sprzętowego odpowiednio R01.11.10, R02.40.20.0 i A6.01.05.006) lub umożliwić zmianę 
oprogramowania użytkowanych urządzeń do nowszej wersji, bez konieczności tworzenia od podstaw 
nowych plików wsadowych (upgrade urządzeń i upgrade oprogramowania). 

 W przypadku zaoferowania urządzenia równoważnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo, na 
etapie badania ofert, do sprawdzenia czy oferowany radiotelefon współpracuje z użytkowanymi 
przez Zamawiającego stacjami retransmisyjnymi, radiotelefonami DMR w zakresie funkcjonalno-
użytkowym wymaganym przez Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca 
zobowiązany będzie w terminie do 5 dni roboczych od wniosku Zamawiającego do dostarczenia 
przykładowego egzemplarza oferowanego sprzętu, wraz z programatorem, okablowaniem, instrukcją 
użytkownika w języku polskim i instrukcją programowania w języku polskim, celem umożliwienia 
Zamawiającemu weryfikacji równoważności z radiotelefonem DP 4801. Wszelkie wynikłe w czasie 
testu wątpliwości Zamawiający przekaże Wykonawcy i umożliwi, na żądanie, udział personelu 
Wykonawcy w dalszych testach. Niedostarczenie radiotelefonu w terminie, o którym mowa powyżej 
lub stwierdzenie, że oferowany radiotelefon nie współpracuje z użytkowanymi przez Zamawiającego 
stacjami retransmisyjnymi, radiotelefonami DMR w zakresie funkcjonalno-użytkowym wymaganym 
przez Zamawiającego bądź nie jest równoważny funkcjonalnie z radiotelefonem DP 4801 skutkować 
będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 

 W ramach obecnie posiadanego sprzętu Zamawiający nie dysponuje informacjami w zakresie 
szczegółowych rozwiązań na poziomie wymaganym do projektowania systemów i urządzeń, 
dotyczących zastosowanych technologii, protokołów komunikacyjnych itp. Zamawiający dysponuje 
informacjami dostępnymi dla użytkownika i podstawowymi instrukcjami serwisowymi do 
posiadanego sprzętu. 

 Przez określenie „możliwość” korzystania z danej funkcjonalności należy rozumieć, że dana 
funkcjonalność jest zaimplementowana, a o jej wykorzystaniu decyduje Zamawiający. 

 

1. Radiotelefon noszony standardu DMR MOTOROLA DP 4801  

lub równoważny z aktywnym ochronnikiem słuchu. 



 

 

 

 

1.1. ogólne cechy użytkowe: 
1.1.1. praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 (tier II ) oraz analogowym (modulacja F3E) w 

trybach simpeks/duosimpleks, 
1.1.2. programowanie min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy 
1.1.3. kolorowy wyświetlacz z podświetlaniem, umożliwiający jednoczesne wyświetleniem co 

najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań, poziomu sygnału 
odbieranego w trybie cyfrowym oraz stanu naładowania baterii,  

1.1.4. programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków alfanumerycznych, 
1.1.5. pełna klawiatura numeryczna, 
1.1.6. wbudowane mikrofon i głośnik, 
1.1.7. programowe ograniczanie czasu nadawania, 
1.1.8. możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz grup i kanałów 

cyfrowych z kanału analogowego, 
1.1.9. możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych dowolnych oraz zdefiniowanych na 

etapie konfigurowania (programowania) sprzętu. Wymagana jest możliwość bezpośredniego 
przesyłania wiadomości tekstowych między radiotelefonami oraz do/z zewnętrznego systemu 
teleinformatycznego/ oprogramowania – dostarczenie tego systemu/ oprogramowania nie 
jest przedmiotem zamówienia. Wykonawca na etapie sporządzania oferty musi podać nazwy 
co najmniej dwóch aplikacji różnych producentów współpracujących w zakresie odbierania/ 
nadawania wiadomości tekstowych z oferowanymi radiotelefonami. 

1.1.10. wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i 
stanów monitora, 

1.1.11. wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2 
1.1.12. wbudowany i uaktywniony odbiornik GPS. Wymagana jest możliwość przesyłania informacji 

lokalizacyjnych GPS do zewnętrznego systemu lokalizacyjnego – dostarczenie systemu 
lokalizacyjnego nie jest przedmiotem zamówienia. Wykonawca na etapie sporządzania oferty 
musi podać nazwy co najmniej dwóch aplikacji/systemów różnych producentów 
współpracujących w zakresie danych GPS z dostarczonym rozwiązaniem, które potrafią 
odebrać i przedstawić dane do pozycjonowania radiotelefonów. 

1.1.13. wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie 
cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z 
możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej), 

1.1.14. programowalny adres IP radiotelefonu, 
1.1.15. dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego. 
1.1.16. wymagane są następujące funkcje:  

1.1.16.1.1. zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, 
1.1.16.1.2. zdalne zablokowanie radiotelefonu, 
1.1.16.1.3. zdalne odblokowanie radiotelefonu. 

1.1.17. kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym, 
1.1.18. możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym , wykorzystującym algorytm ARC4 

z kluczem kodowym o długości do 40 bitów,, 
1.1.19. tworzenie min. 16 kluczy kodowych i przypisywanie ich do kanałów, 
1.1.20. sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz dodatkowo 

min. 3 programowalne przyciski, 
1.1.21. wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, 
1.1.22. regulacja głośności potencjometrem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu 

przyciskami, 
1.1.23. złącze akcesoryjne: umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie 

dodatkowego mikrofonogłośnika z przyciskiem nadawania, adaptora do zestawu 
podkaskowego, itp., 

1.1.24. programowe tworzenie listy kontaktów (książki adresowej) ·- wywołań indywidualnych w 
trybie cyfrowym, 

1.1.25. możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. ,,cicha praca”, 
1.1.26. praca w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej 

samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych, 
1.1.27. menu radiotelefonu w języku polskim. 

1.2. parametry techniczne: 
1.2.1. zakres częstotliwości pracy 148÷174 MHz, 
1.2.2. odstęp między kanałowy – 12,5 kHz, 



 

 

 

 

1.2.3. modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: częstotliwości (11K0F3E), 
1.2.4. protokół cyfrowy zgodny z ETSI-TS102 361 (tier II), 
1.2.5. modulacja cyfrowa na kanale 12,5kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos), 
1.2.6. maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ±2 ppm, 
1.2.7. maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości dla FM ± 2,5 kHz, 
1.2.8. maksymalna moc nadajnika 5 W, programowalna (tylko w trybie serwisowym) w całym 

zakresie częstotliwości w granicach od 1W do 5W, 
1.2.9. możliwość ustawienia przez użytkownika radiotelefonu dwóch poziomów mocy nadawania: 

moc niska/moc wysoka – predefiniowanych na etapie programowania sprzętu przez personel 
techniczny Zamawiającego, na dowolnym kanale, 

1.2.10. moc na kanałach sąsiednich – system analogowy i cyfrowy ≤ 60 dBc, 
1.2.11. charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) – nadajnik system analogowy, 
1.2.12. łączne zniekształcenia modulacji ≤ 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej, 
1.2.13. odstęp od zakłóceń - 40 dB – nadajnik system analogowego, 
1.2.14. czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,3 μV przy SINAD 12 dB, 
1.2.15. czułość cyfrowa przy 5% BER nie gorsza niż 0,3 μV, 
1.2.16. selektywność sąsiedniokanałowa min. ≥ 60 dB dla kanału 12,5kHz, 
1.2.17. tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB dla odstępu 12,5 kHz, 
1.2.18. współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości 

maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W, 
1.2.19. charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) – odbiornik system analogowy, 
1.2.20. odstęp od zakłóceń - 40 dB – odbiornik system analogowego, 
1.2.21. moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 0,5 W, 
1.2.22. parametry GPS- dla 5 satelitów przy mocy sygnału –130 dBm 

1.2.22.1.1. czas do pierwszego określenia pozycji po włączeniu  1min. 

1.2.22.1.2. czas do pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania  10 s 
1.2.22.1.3. dokładność lepsza niż 10 m 

1.3. zasilanie: 
1.3.1. akumulatory autoryzowane przez producenta radiotelefonu o parametrach zapewniających 

pracę radiotelefonu przez co najmniej 10 godzin, przy proporcjach nadawania/odbioru/stanu 
gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5W 

1.3.2. ładowarka jednopozycyjna zasilana z sieci 230V ±10% 50 Hz ma zapewnić: 
1.3.2.1. ładowanie samego akumulatora oraz akumulatora podpiętego do radiotelefonu, 
1.3.2.2. sygnalizację cyklu pracy. (przynajmniej stan ładowania i zakończenia ładowania) 

1.4. środowisko i klimatyczne warunki pracy: 
1.4.1. minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -20 º ÷ + 55 º C, 
1.4.2. klasa ochrony obudowy przez wnikaniem pyłu i wody, wg normy EN 60529:IP 57. 

1.5. wymagania uzupełniające: 
1.5.1. parametry radiowe, których nie wyszczególniono w niniejszych wymaganiach muszą być 

zgodne z odpowiednimi normami: odnośnie parametrów systemu analogowego z ETSI EN 300 
086, odnośnie parametrów systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSI EN 300 113 

1.5.2. charakterystyki kompatybilności elektromagnetycznej stacji pod względem emisyjności 
i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5 

1.5.3. pod względem bezpieczeństwa użytkowania stacje retransmisyjne oraz jej wyposażenie 
dodatkowe muszą być zgodne wymaganiami określonymi w normie EN 60950-1 

1.6. wyposażenie pojedynczego radiotelefonu  
1.6.1. radiotelefon z anteną zintegrowaną (VHF, GPS), która nie może być zintegrowana z obudową 

radiotelefonu (możliwość łatwej wymiany anteny) 
1.6.2. ładowarka jednopozycyjna zgodnie z pkt.1.3.2, 
1.6.3. dwa akumulatory tego samego typu zgodnie pkt. 1.3.1, 
1.6.4. klips do pasa (szerokość pasa 50 mm) 
1.6.5. deklaracja zgodności CE 
1.6.6. instrukcja obsługi w języku polskim 
1.6.7. karta gwarancyjna radiotelefonu i aktywnego ochronnika słuchu 
1.6.8. aktywny ochronniki słuchu:  

 aktywny ochronniki słuchu z funkcją komunikacji z zewnętrznym radiotelefonem; 



 

 

 

 

 wytrzymała konstrukcja z płaskimi nausznikami i pałąkiem nagłownym, zapewniająca 
intensywne użytkowanie w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych oraz 
umożliwiająca współużytkowanie z hełmami SILTEC TC 3002 i LUBAWA MICH (P-01, P-02); 

 funkcja aktywnej głośności działająca w trybie stereofonicznym; 

 regulacja głośności realizowana przyciskami znajdującymi się na czaszy słuchawki; 

 głosowe menu konfiguracyjne; 

 regulacja balansu pomiędzy słuchawkami; 

 tryb wyciszania sygnału zewnętrznego; 

 funkcja korekcji dźwięku; 

 współczynnik wyciszenia SNR większy od 24 dB; 

 limit poziomu dźwięku max 82 dB; 

 pamięć ostatnio używanych ustawień po wyłączeniu urządzenia; 

 niezależny system podwójnych słuchawek: dla funkcji aktywnej głośności i sygnału z 
zewnętrznego urządzenia do komunikacji radiowej; 

 automatyczne wyłączenie urządzenia gdy nie są używane  żadne funkcje; 

 dynamiczny mikrofon typu „gęsia szyja” ze skuteczną kompensacją dźwięków otoczenia, 
umożliwiający zrozumiałą i niezawodną komunikację w miejscach o wysokim poziomie 
hałasu. Mikrofon zamocowany na lewym nauszniku ; 

 przewód od strony aktywnego ochronnika słuchu o długości 40-50 cm, zakończony 
wtykiem NEXUS TP-120 ; 

 adapter do radiotelefonu oferowanego w pkt. 1, połączony przewodem skrętnym/prostym 
z wodoodpornym przyciskiem PTT wyposażonym w klips umożliwiający przypięcie do 
odzieży i zakończonym złączem NEXUS. Konstrukcja przycisku PTT musi umożliwiać jego 
wygodne włączanie w rękawicach. Adapter musi być wyposażony w przełącznik 
(z pierścieniem ochronnym zapobiegającym przypadkowym przełączeniom) umożliwiający 
przełączanie trybu pracy (bez konieczności wypinania zestawu): radiotelefon/radiotelefon z 
ochronnikiem słuchu; 

 informacja dźwiękowa o wyładowaniu baterii; 

 żywotność baterii min 200 godzin; 

 zgodność z normą EN352-1; 

 kolor czarny 
 

2. Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonu. 
2.1. Wykonawca dostarczy program komputerowy (interfejs programu w języku polskim), umożliwiający 

przygotowanie i zapisanie w postaci elektronicznej plików konfiguracyjnych, dla oferowanego 
radiotelefonu pkt.1, na co najmniej jednym stanowisku komputerowym Zamawiającego. Licencja 
musi być bezterminowa i musi umożliwiać przeniesienie instalacji oprogramowania na inne 
stanowisko w przypadku wymiany dotychczas używanego stanowiska komputerowego. 
Komputerowe stanowisko do przygotowania plików nie jest przedmiotem zamówienia 

2.2. Wykonawca dostarczy zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów (interfejs programu w 
języku polskim). Poprzez zestaw do programowania Zamawiający rozumie niezbędne przewody (lub 
urządzenia), służące do połączenia programowanego (podlegającego strojeniu) oferowanego 
radiotelefonu w pkt.1 ze stanowiskiem komputerowym Zamawiającego oraz wersję programu 
komputerowego (licencję) umożliwiającego jego zainstalowanie na tym stanowisku. Licencja musi 
być bezterminowa i musi umożliwiać przeniesienie instalacji oprogramowania na inne stanowisko w 
przypadku wymiany dotychczas używanego stanowiska komputerowego. Komputerowe stanowiska 
do programowania radiotelefonów nie są przedmiotem zamówienia 

2.3. Zamawiający dopuszcza dostarczenie jednego oprogramowania łączącego w sobie funkcjonalności 
opisane w pkt. 2.1 i 2.2 z ilością licencji wynikającą z punktu 2.2 

2.4. Wykonawca określi minimalne wymagania dla stanowisk komputerowych, opisanych w pkt. 2.1 i 2.2 
2.5. Do oprogramowania i sprzętu, dostarczonego przez Wykonawcę, muszą być dołączone niezbędne 

sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach CD / DVD lub pamięciach masowych USB 
oraz wymagane prawem bezterminowe licencje, 

2.6. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do informowania o zmianach i bezpłatnego 
przekazywania uaktualnień oprogramowania, w miarę wprowadzania zmian do oprogramowania 
dostarczonego Zamawiającemu, 



 

 

 

 

2.7. Wykonawca dostarczy dokumentację w języku polskim, opisującą sposób programowania funkcji 
i parametrów oferowanego radiotelefonu z pkt.1 oraz dokumentację do strojenia i obsługi 
technicznej, zawierającą kompletną dokumentację techniczną poszczególnych elementów 
składowych – 1 egzemplarz (dopuszczamy wersję elektroniczną dokumentacji) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 2.6 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR 6 

Baterie akumulatorowe do radiotelefonów firmy Motorola 
Wszystkie baterie muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą - 
1. Akumulator do radiotelefonu typu MTP850 firmy Motorola – wymagane parametry techniczne 

1.1. numer katalogowy PMNN4351B/FTN6574B lub równoważny 
1.2. wykonane w technologii Li-Ion  
1.3. pojemność minimalna 1850mAh 
1.4. napięcie 3,7V 

2. Akumulator do radiotelefonu typu GP360 firmy Motorola – wymagane parametry techniczne 
2.1. numer katalogowy HNN9008/PMNN4151 lub równoważny 
2.2. wykonane w technologii NiMH 
2.3. pojemność minimalna 1300mAh 
2.4. napięcie 7,2V 

3. Akumulator do radiotelefonu typu DP3601 firmy Motorola – wymagane parametry techniczne 
3.1. numer katalogowy PMNN4101A lub równoważny 
3.2. wykonane w technologii Li-Ion, 
3.3. pojemność minimalna 1500mAh 
3.4. napięcie 7,4V 

4. Akumulator do radiotelefonu typu MT2100/MTS200 firmy Motorola – wymagane parametry techniczne 
4.1. numer katalogowy NTN7144 lub równoważny 
4.2. wykonane w technologii Mi-MH 
4.3. pojemność minimalna 2000mAh 
4.4. napięcie 7,2V 

5. Akumulator do radiotelefonu typu DP4801 firmy Motorola – wymagane parametry techniczne 
5.1. numer katalogowy PMNN4406BR lub równoważny 
5.2. wykonane w technologii Li-Ion, 
5.3. pojemność minimalna 1650mAh 
5.4. napięcie 7,2V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 2.7 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR 7  

Baterie akumulatorowe do radiotelefonów firmy Sepura 
Wszystkie baterie muszą być wyprodukowane nie później niż 6 miesięcy przed dostawą 

1. Akumulator do radiotelefonu typu STP9000 firmy Sepura – wymagane parametry techniczne  
1.1. numer katalogowy MPN 300-00635 lub równoważny 
1.2. wykonane w technologii Li-Polymer 
1.3. akumulator wysokiej pojemności nie mniej niż 1880mAh 
1.4. napięcie 7,4V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 2.8 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR 8 

Baterie akumulatorowe do radiotelefonów firmy Hytera 
Wszystkie baterie muszą być wyprodukowane nie później niż 6 miesięcy przed dostawą 

1. Akumulator do radiotelefonu X1p firmy Hytera – wymagane parametry techniczne  
1.1. numer katalogowy BL1401 lub równoważny 
1.2. wykonane w technologii Li-Ion, 
1.3. pojemność minimalna 1400mAh 
1.4. napięcie 7,4V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 2.9 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR 9 

Anteny do radiotelefonów firmy Motorola 

1. Antena do radiotelefonu typu MTP850 firmy Motorola – wymagane parametry techniczne  

1.2. typ 8575279M01 lub równoważny  
1.3. dwupasmowa antena UHF/GPS  
1.4. zakres częstotliwości pracy 380÷400 MHz, 
1.5. długości max 11 cm 

2. Antena do radiotelefonu typu GP360 firmy Motorola – wymagane parametry techniczne  
2.1. typ NAD6502AR lub równoważny 
2.2. zakres częstotliwości VHF 146-174MHz 
2.3. długość max 15 cm 

3. Antena do radiotelefonu typu DP3601 firmy Motorola – wymagane parametry techniczne  
3.1. typ PMAD4069C lub równoważna 
3.2. dwupasmowa VHF/GPS Helical 
3.3. zakres częstotliwości pracy 160÷174 MHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 2.10 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR 10 

Anteny do radiotelefonów firmy Sepura 

1. Antena do radiotelefonu typu STP9000 firmy Sepura 

1.1. typ 300-00661 lub równoważny 
1.2. zakres częstotliwości pracy 380÷400 MHz 
1.3. dwupasmowa antena UHF/GPS 
1.4. długości max 8 cm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 2.11 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR 11 

Zestaw rozdzielczy do radiotelefonu GM360 firmy Motorola 

1. Zestaw rozdzielczy do radiotelefonu GM360 firmy Motorola– wymagane parametry techniczne  

1.1. typ RLN4802A lub równoważny  
1.2. zestaw zawiera niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne 

zamontowanie w pojeździe panelu sterującego i części nadawczo-odbiorczej radiotelefonu, 
1.3. przewód łączący panel sterujący z zespołem N/O o długości minimum 5 m, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 2.12 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR 12 

Diplexer typ LH 108/136-1G-3FME lub równoważny 

 
Przedmiotem zamówienia jest diplexer pozwalający na jednoczesną pracę radia samochodowego FM i 
radiotelefonu na jednej antenie 
1. Parametry techniczne i ogólne cechy funkcjonalno użytkowe: 

1.1. częstotliwość: 
1.1.1. radiotelefon: od 136 MHz do minimum 174MHz 
1.1.2. radio samochodowe FM 0 – 108MHz 

1.2. złącza: 
1.2.1. antena – FME 
1.2.2. radiotelefon – FME 
1.2.3. radio samochodowe – FME 

1.3. dodatkowe złącza: 3 x FME (żeńskie) zaciskane na RG 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

 

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – załączony w osobnym pliku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) 

 
 
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................ 

 
 
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy ramowej na 
dostawy urządzeń radiotelekomunikacyjnych oraz materiałów łączności. oświadczam, że nie 
podlegam wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 23:   
 
 

1.  nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.               

o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) 

 

 
 
 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 
2.   należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.)                 
i przedstawiam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej: 

 

Lp. podmiot 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

                                                                     

 
 
 
ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

                                                                                FZ- 2380/14/19/KK 
 

PROJEKT 
UMOWA RAMOWA NR ...... / 2019/ŁIN 

na dostawę urządzeń radiokomunikacyjnych/materiałów łączności 
 
zawarta w dniu ................................................. w Łodzi pomiędzy: 
Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112, 
REGON : 470754976         NIP : 726-000-44-58, 
reprezentowaną przez: 
................................................................................................................................................................ 

imię, nazwisko i stanowisko służbowe 

przy kontrasygnacie: 
 
................................................... Głównego Księgowego - Naczelnika Wydziału Finansów Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zwaną dalej Zamawiającym, a 
 

(w przypadku osób fizycznych ) 

.................................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko właściciela, nazwa firmy i jej adres, oraz adres do doręczeń 

................................................................................................................................................................... 
zarejestrowaną w .............................................................................. pod nr ........................................... 
REGON .......................................... NIP .............................................. PESEL ………………………….. 

( w przypadku spółki cywilnej ) 

................................................................................................................................................................... 
imiona, nazwiska i adresy wspólników, 

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

nazwa firmy, jej siedziba, adres do doręczeń 

zarejestrowana w ................................................................................. pod nr ........................................ 
REGON ...............................................      NIP ....................................................... 

( w przypadku spółki prawa handlowego ) 

................................................................................................................................................................... 
nazwa firmy, jej siedziba, orzeczenie sądu rejestrowego i nr rejestru, imiona i nazwiska członków Zarządu 

................................................................................................................................................................... 
wysokość kapitału zakładowego 

................................................................................................................................................................... 
reprezentowana przez : 
................................................................................................................................................................. 

nazwisko i imię osoby reprezentującej firmę 

REGON .......................................      NIP ........................................ 

zwanym dalej Wykonawcą, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o zawarcie umowy ramowej na podstawie art. 39 w związku z art. 99 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, nr sprawy FZ-2380/14/19/KK w wyniku dokonanego 
przez Zamawiającego wyboru ofert: 

 
§1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać 
udzielone przez Zamawiającego w okresie trwania umowy ramowej, na dostawę urządzeń 
radiokomunikacyjnych/materiałów łączności o parametrach funkcjonalno - technicznych określonych 
w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy - Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

2. Ilekroć w dalszych postanowieniach Umowy ramowej mowa jest o sprzęcie, bez bliższego oznaczenia, 
należy przez to rozumieć Przedmiot umowy określony w ust. 1 



 

 

 

 

3. Zakres poszczególnych zamówień, których przedmiot objęty jest niniejszą Umową, będzie ustalony 
każdorazowo przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia realizacyjnego. 

4. Umowa określa przewidywane, maksymalne ceny, maksymalny termin realizacji zamówień, warunki 
dostaw oraz minimalne wymagania gwarancyjne. 

5. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy. 

6. Ze strony Zamawiającego osobami wyznaczonymi, odpowiedzialnymi za kontakty z Wykonawcą, nadzór 
nad prawidłową realizacją umowy będą:  
- ………………………………………………………… – …………………………………………………., 
 tel. ……………………………………, fax. ………………………………………………………………….  
- ………………………………………... – ……………………………………………………………., 
tel. …………………………………., fax. ………………………………………………………………….. 

7. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie: 
- …..………………………………………. tel ………………………………faks …………………….. 

 
§ 2 

Termin obowiązywania 

1. Umowa ramowa obowiązuje strony od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2020 roku lub do 
wyczerpania kwoty….. zł brutto (maksymalna wartość umowy). 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 jest jedynie kwota orientacyjną i określa górny pułap zobowiązań 
Zamawiającego powstających w wyniku podpisania umów realizacyjnych z Wykonawcami w ramach 
postępowania Zp-2380/ /19/…. 

3. Udzielenie zamówień na kwotę niższą, niż wskazana w ust. 1 nie może być podstawą roszczeń wobec 
Zamawiającego z tytułu nie wyczerpania wartości, o której mowa w ust. 1.  

4. Jeżeli termin obowiązywania Umowy ramowej miałby upłynąć po przesłaniu zaproszenia do składania 
ofert a przed podpisaniem lub wykonaniem Umowy realizacyjnej, Umowa ramowa ulega przedłużeniu 
do czasu wykonania Umowy realizacyjnej. 

 
§ 3 

Zasady udzielania zamówień 

1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł Umowę ramową 
na przedmiot zamówienia będący przedmiotem postępowania. 

2. Zaproszenia do składania ofert na realizację zamówienia będą wysyłane mailowo na skrzynkę 
elektroniczną Wykonawcy………………………….. lub faksem na nr ……………………………… 

3. Zamawiający będzie każdorazowo określał zakres poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, uwzględniając wymagania określone w załączniku nr 1 do Umowy. 

4. Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekaże Wykonawcom formularz ofertowy do 
zawarcia umowy wykonawczej- wzór stanowi załącznik nr ………….. 

5. Wykonawcy niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania zaproszenia do składania ofert na adres email 
wskazany przez Zamawiającego. 

6. Oferta Wykonawcy, złożona w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, nie może być mniej 
korzystna niż oferta złożona w celu zawarcia Umowy ramowej. Złożenie oferty mniej korzystnej będzie 
skutkowało jej odrzuceniem. 

7. Oferty Wykonawców mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej,  zgodnie ze wzorem o którym 
mowa w ust. 4. 

8. Ceny określone przez Wykonawcę w postępowaniu realizacyjnym będą zawierały wszystkie koszty 
związane z dostawą sprzętu, w tym koszt transportu oraz wniesienia dostarczonego sprzętu do miejsc 
wskazanych przez Zamawiającego w poszczególnych postępowaniach realizacyjnych. 

9. Wartość poszczególnego asortymentu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie na zamówienie 
realizacyjne nie sumuje się. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru spośród wszystkich ofert, 
pozycji najkorzystniejszej pod względem oceny wg kryteriów o których mowa w ust. 10 oraz  zawarcie 
Umowy realizacyjnej tylko na wybrane z oferty pozycje. 

10. Oferty składane w ramach zaproszenia będą oceniane według kryteriów „cena - 60%”, „okres gwarancji” 
- 30%, „termin realizacji - 10 %”, które nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy ramowej.  

11. Ilość sprzętu w poszczególnych zadaniach, jaką Zamawiający zamierza kupić od Wykonawcy określana 
będzie każdorazowo przy zawieraniu Umów na podstawie Umowy ramowej. 



 

 

 

 

12. W przypadku przekazania wybranemu Wykonawcy egzemplarzy umowy realizacyjnej, Wykonawca nie 
później niż w terminie 3 dni roboczych dostarczy do siedziby Zamawiającego podpisane egzemplarze 
umowy. Niedostarczenie umów w wyznaczonym terminie poczytywane będzie jako odmowa zawarcia 
umowy realizacyjnej.  

13. W przypadku o którym mowa w ust. 12 lub w przypadku odmowy podpisania umowy realizacyjnej przez 
Wykonawcę, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta była kolejną pod 
względem ilości uzyskanych punktów.  

14. Zawarcie umowy ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do zamawiania przedmiotowych dostaw 
w drodze odrębnych postępowań o udzielenia zamówienia publicznego w przypadku, w którym 
Zamawiający stwierdzi brak zainteresowania składaniem ofert ze strony Wykonawców z którymi zawarta 
została umowa ramowa. 

15. Zawarcie umowy ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do zamawiania w drodze odrębnych 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego sprzętu o parametrach innych niż zawarte w OPZ.  

16. Jeżeli Zamawiający zawrze umowę ramową tylko z jednym Wykonawcą na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 
1 ustawy Pzp, to w takim przypadku strony przystąpią do negocjacji warunków udzielonego zamówienia, 
z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert określonych w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcie 
umowy ramowej, z tym zastrzeżeniem, że  ustalenia poczynione w wyniku przeprowadzanych negocjacji 
nie mogą być ,mniej korzystne  niż oferta złożona w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej i nie 
spowodują istotnych zmian umowy ramowej. 
 

 
§ 4 

Wykonywanie dostaw 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sprzęt najpóźniej w terminach określonych w Formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 od daty podpisania umowy realizacyjnej. 

2. Dostawy realizowane będą w dni robocze w godzinach 8:30 – 14:00, przy czym muszą zakończyć się nie 
później niż do godziny 15:00. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie realizacji dostawy z co 
najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport dostawy oraz jej ubezpieczenie od wszelkich 

ryzyk. 
5. Dostawa obejmuje wniesienie do magazynu Wydziału Łączności i Informatyki (pomieszczenia 

w piwnicach budynku przy ul. Lutomierskiej 108/112 Łódź). Odbiór towaru odbywać się będzie w 
magazynie Wydziału Łączności i Informatyki, gdzie zostaną podpisane dokumenty odbioru towaru. 
Dostarczenie towaru bez wniesienia do magazynu uważane będzie za brak dostawy. Termin realizacji 
umowy wykonawczej naliczany jest do momentu odbioru zamówionego towaru w magazynie 
Zamawiającego. 

6. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i kompletny. Musi spełniać wymogi Polskich Norm. 
Wykonawca zobowiązany jest okazać na żądanie aprobatę, atest lub certyfikat, o ile taki jest wymagany 
przez obowiązujące przepisy prawa. 

7. Wykonawca gwarantuje, że wszedł w posiadanie towaru stanowiącego przedmiot umowy ponosząc 
z tego tytułu wszelkie opłaty przewidziane prawem. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

9. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot Umowy, będzie w pełni zgodny 
ze specyfikacją, oraz wolny od wad fizycznych i prawnych. 

10. Osoby odpowiedzialne za realizację dostawy każdorazowo wskazywane będą w Umowie realizacyjnej. 
 

§ 5 
Wynagrodzenie 

1. Wartość Przedmiotu umowy realizacyjnej będzie każdorazowo ustalana na podstawie 
przeprowadzonych w ramach Umowy ramowej postępowań. 

2. Wartość Przedmiotu umowy brutto obejmuje wszelki koszty związane z realizacją Umowy, 
w szczególności z uwzględnieniem: podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat 
celnych, kosztów dostarczonego sprzętu w tym oprogramowania, kosztów dostawy, kosztów rozładunku 
i wniesienia, kosztów ubezpieczenia na czas trwania dostaw, kosztów serwisu przeprowadzanego w 
ramach gwarancji o jakiej mowa w załączniku 3 



 

 

 

 

3. Zamawiający zapłaci za wykonanie Przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Faktury VAT będą wystawione i doręczone na adres Zamawiającego: 
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, 91-048 Łódź, 
ul. Lutomierska 108/112, NIP 726 – 000-44-58.  

5. Warunki rozliczeń i płatności faktur określa Umowa realizacyjna. 
6. W ramach umów Wykonawczych Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na wykonanie przedmiotu 

umowy.  
7. Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w 

złotych polskich 
 

§ 6 
Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z załącznikiem 3 do Umowy. 
 

§ 7 
Odstąpienia 

1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 
1) gdy Wykonawca nienależycie wykona co najmniej dwa zamówienia, których przedmiot objęty jest 

niniejszą umową np.: niewykonanie zamówienia, opóźnienie w wykonaniu zamówienia, inne 
nienależyte wykonanie zamówienia, niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 
gwarancyjnych, 

2) dwukrotnego niezłożenia przez Wykonawcę oferty w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert. 
3) Wykonawca odmówi podpisania umowy wykonawczej. 

2. W sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, może 
udzielić zamówienia innemu Wykonawcy, z którym podpisał umowę ramową lub zlecić je podmiotowi 
trzeciemu. W takim przypadku Zamawiający może dochodzić odszkodowania od Wykonawcy w 
wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy ceną jaką Zamawiający zapłaci za wykonanie zamówienia a 
ceną jaką zapłaciłby gdyby Wykonawca złożył ofertę lub wykonał/należycie wykonał zamówienie. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części 
Umowy. 

4. Wykonanie prawa odstąpienia od Umowy lub Umowy Wykonawczej nie wyłącza roszczenia 
Zamawiającego o zapłatę kar umownych. 

5. Aż do upływu terminu określonego w § 2 ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ( art. 395 
kc.) .W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego 
wykonania umów realizacyjnych. Wykonawcy nie służą w takim razie roszczenia z tytułu niewyczerpania 
wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.  

6. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia jego majątku, Zamawiający ma 
prawo odstąpić od umowy.  
 

 
§ 8 

Kary umowne 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w razie odstąpienia od niniejszej umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w:  
1)  § 7 ust. 1 pkt. 1 i 3 – w wysokości 20% wartości niezrealizowanych umów wykonawczych/zamówień. 
2) § 7 ust. 1 pkt. 2 – w wysokości 20% iloczynu cen jednostkowych w pierwotnej ofercie jaką Wykonawca 
złożył w celu zawarcia umowy ramowej i ilości sprzętu wynikającej z zaproszenia do składania ofert do 
umowy wykonawczej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy w ramach wykonywanej umowy realizacyjnej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania za szkody 
przewyższającego wysokość kary umownej, gdy kara nie pokrywa poniesionej szkody. 



 

 

 

 

4. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną, o której mowa w ust. 1 niezależnie od tego, czy 
wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę poniósł jakąkolwiek 
szkodę.  

5. Prawo i warunki obciążenia wykonawcy karami umownymi z tytułu niewykonania/nienależytego 
wykonania umowy realizacyjnej określa projekt umowy realizacyjnej.  

6. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu rozwiązania konsorcjum  
z woli jego uczestników, stanowi podstawę do naliczenia kary umownej w wysokości 5 000,00 zł. 

 
§ 9 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 
1) wynagrodzenia jednostkowego brutto – w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług lub 

podatku akcyzowego – wynagrodzenie brutto zostanie określone z uwzględnieniem 
obowiązującej (aktualnej) stawki podatku, bez zmiany cen jednostkowych netto; 

2) wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalonej  na podstawie  ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3) wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę.  

4) wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zaistnienia lub zmiany zasad gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

5) zastosowania przez Wykonawcę promocji i upustów.        
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 zmiana umowy wymaga wykazania przez 

Wykonawcę, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej ma 
wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część składową stawki wynagrodzenia 
umownego stanowi wynagrodzenie pracowników wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz 
Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. W 
szczególności Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość przyjętych w 
kalkulacji założeń, m. in. dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 
Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić w terminie 
30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Niezłożenie informacji w powyższym zakresie we wskazanym 
terminie upoważnia Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji 
zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany 
wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość 
dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę.  

 
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zmiana umowy wymaga wykazania przez 

Wykonawcę, że zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne ma wpływ na koszty wykonania 
umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z której 
będzie wynikało, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowią składki na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pracowników wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz 
Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. W 
szczególności Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość przyjętych w 
kalkulacji założeń, m. in. dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 
Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić w terminie 
30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Niezłożenie informacji w powyższym zakresie we wskazanym 
terminie upoważnia Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji 
zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany 



 

 

 

 

wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość 
dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę.   

 
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4 zmiana umowy wymaga wykazania przez 

Wykonawcę, że zaistnienie/zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część składową stawki 
wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie pracowników wykonujących zamówienie 
bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w 
ogólnym ich czasie pracy. W szczególności Wykonawca powinien wykazać, że prowadzi pracowniczy plan 
kapitałowy, oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość przyjętych w kalkulacji założeń. 
Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić w terminie 
30 dni od zaistnienia omawianych zmian, Niezłożenie informacji w powyższym zakresie we wskazanym 
terminie upoważnia Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji 
zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany 
wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość 
dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę.  

 
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie – na mocy przepisów                   

powszechnie obowiązujących - zmian, o których mowa w ust.2-4 pod warunkiem pozytywnej weryfikacji 
przez Zamawiającego okoliczności uzasadniających zmiany wynagrodzenia. Poza warunkami, o których 
mowa w ust. 1 

 
6. Zamawiający przewiduje, w celu należytego wykonania umowy,    możliwość zmiany jej postanowień, o 

ile zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków: 
1) w sytuacji, gdy dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, nie będzie możliwe 

z przyczyn obiektywnych, w szczególności: w razie wycofania przez producenta danego modelu 
towaru, w jego miejsce Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Zmawiającego dostarczy towar o 
parametrach nie gorszych, niż wskazane w SIWZ, zachowana w tym zakresie pozostaje cena 
towaru, określona w złożonej przez Wykonawcę ofercie na pierwotny model. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zgodność towaru z 
SIWZ, najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem aneksu do umowy. 

2) w sytuacji, gdy w trakcie trwania umowy, producent oferuje na rynku promocję lub rabat na inny 
(lepszy) model, niż zaoferowany pierwotnie przez Wykonawcę, a spełniający warunki SIWZ, 
Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dostarczy sprzęt objęty promocją lub 
rabatem w cenie nie wyższej od ceny zaoferowanej na pierwotny model. Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej zgodność 
sprzętu z SIWZ najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem aneksu. 

3) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 
technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia Umowy, nie powodujące 
zmian wartości przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające zgodność towaru z SIWZ, najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem 
aneksu do umowy 

7. Zmiany o których mowa w ust. 1-5, wymagają zgody obu stron i muszą być dokonane w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności w postaci aneksu. 

8. Podstawą do zmian o których mowa w ust. 6 będzie oświadczenie producenta lub oficjalnego 
dystrybutora w wycofaniu z produkcji objętego umową przedmiotu zamówienia lub braku produktu o 
tożsamych lub lepszych parametrach technicznych.  

9. Zmiany o których mowa w ust. 6 nie powodują konieczności zawarcia aneksu. 
10. Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy  w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego 

maksymalnej wartości umowy o której mowa w § 2 ust. 1. 
11. Dopuszczalna jest zmiana ilości sprzętu między poszczególnymi pozycjami określonymi w załączniku nr 1 

do umowy (zmniejszenia lub zwiększenia ilości) uzasadniona w szczególności zmiennymi potrzebami 
Zamawiającego pod warunkiem zachowania wartości umowy ramowej o której mowa w § 2 ust. 1 
umowy. Zmiana nabywanego sprzętu w ramach poszczególnych pozycji nie wymaga zmiany umowy 
ramowej.  



 

 

 

 

12. Zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 3 Pzp. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy z tym, że 
wartość zmiany nie może przekroczyć 50 % wartości umowy określonej w § 2 ust. 1.  

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną cześć są następujące dokumenty: 
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy(dla umowy ramowej); 
3) Załącznik nr 3 – Wymagania gwarancyjne; 
4) Załącznik nr 4 – Projekt Umowy realizacyjnej; 
5) Załącznik nr 5 – Wzór Zaproszenia do złożenia ofert (do umowy wykonawczej); 
6) Załącznik nr 6 – Wzór Formularza ofertowego (do umowy wykonawczej). 

2. Dopuszczalna jest możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w celu doprecyzowania jej treści, jeżeli 
konieczność ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności zawartych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana taka umożliwi jednoznaczną interpretację zapisów umowy przez 
wszystkich Wykonawców, z którymi zawarto niniejszą umowę ramową. Wprowadzenie powyższych 
zmian wymaga formy pisemnej. 

3. Zawarcie umowy ramowej nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie zamówienia.  
4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy 

sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego. 
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy 

kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każda stanowi 

oryginał, i po jednym z nich otrzymuje każda ze stron.  
  

 ZAMAWIAJĄCY 
 

WYKONAWCA 

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

KONTRASYGNATA 
 

 

................................................................  
 
Umowa zgodna z zatwierdzoną dokumentacją postępowania. Dokumentacja z postępowania znajduje się w Sekcji ds. Funduszy 
Pomocowych Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 

 
 
 

................................................................ ................................................................ 
Przewodniczący Komisji przetargowej kierownik komórki organizacyjnej 

lub jego zastępca 

 
akceptacja pod względem prawnym: 

 
 
 

................................................................ 
radca prawny KWP w Łodzi 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 do umowy ramowej 
                    FZ-2380/14/19/KK 

Wymagania gwarancyjne 

 

 

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do udzielania bezpłatnych konsultacji 

telefonicznych w języku polskim pod nr ...................................., dotyczących przedmiotu 

zamówienia, w dni robocze w godzinach 8-16 

2. Do dostarczonego sprzętu będą dołączone prawidłowo wypełnione karty gwarancyjne 

zawierające numer seryjny (dotyczy urządzeń posiadających taki numer), termin i warunki 

ważności gwarancji, adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi 

gwarancyjne (dopuszcza się zastosowanie jednej gwarancji zbiorczej). 

3. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu co najmniej w wersji elektronicznej 

wykaz dostarczonych urządzeń ze wskazaniem ich typów, numerów seryjnych (dotyczy 

urządzeń posiadających taki numer), a w przypadku radiotelefonów systemu TETRA również 

numerów TEI. Wymagany format pliku to: .xls lub .xlsx lub .csv. 

4. W okresie gwarancji, Wykonawca zapewnia nieodpłatne usługi serwisowe, autoryzowanego 

przez producenta urządzenia punktu serwisowego (lub jego oficjalnego przedstawiciela w 

Polsce). Bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje naprawy urządzeń oraz ewentualnie 

przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń – jeżeli są wymagane przez 

producenta (ewentualna informacja o częstotliwości przeprowadzania okresowych przeglądów 

i konserwacji ma być zamieszczona w karcie gwarancyjnej). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania informacji o awarii sprzętu i akumulatorów 

będących przedmiotem umowy w dni robocze w godz. od 8.00 – 16.00 pod numer: 

telefonu ....................................................... 
faksu ............................................................ 
lub 
e-mail .......................................................... 
w języku polskim z wyłączeniem numerów o podwyższonej płatności Wykonawca w karcie 
gwarancyjnej zamieści adres i numer telefonu, faksu, adres email autoryzowanego punktu 
serwisowego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do usunięcia zgłoszonych mu 

wad w następnym dniu roboczym od momentu dokonania zgłoszenia. Wykonawca 

zobowiązany jest do odebrania wadliwego sprzętu z siedziby Zamawiającego oraz dostarczenia 

sprawnego sprzętu do siedziby Zamawiającego. 

7. Wykonanie naprawy sprzętu musi nastąpić w ciągu 20 dni roboczych od momentu zgłoszenia 

uszkodzenia drogą faksową lub elektroniczną do czasu dostarczenia naprawionego sprzętu do 

siedziby Zamawiającego. W przypadku nie wykonania naprawy w wyżej wymienionym terminie, 

na okres przedłużającej się naprawy, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego sprzęt 

zastępczy, równoważny funkcjonalnie. Dostawa przedmiotowego sprzętu nastąpi nie później niż 

w pierwszym dniu roboczym liczonym od ostatniego dnia wyznaczonego na dokonanie naprawy 

gwarancyjnej.  

8. Wykonawca dokona nieodpłatnej wymiany urządzenia na nowe w terminie 10 dni roboczych, 

gdy urządzenie po trzech kolejnych naprawach tego samego elementu lub zespołu wykaże 

wady w działaniu. 



 

 

 

 

9. Wymiana urządzenia automatycznie powoduje obowiązek Wykonawcy wystawienia nowej 

karty gwarancyjnej z terminem gwarancji określonym w ust. 1, począwszy od dnia wymiany. 

10. .Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług serwisu gwarancyjnego oraz korzystanie 

z uprawnień wynikających z gwarancji, w tym koszty związane z odbiorem sprzętu z siedziby 

Zamawiającego do naprawy i jego zwrotem po naprawie bądź dostawą sprzętu zastępczego 

w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 

11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jedynie w następujących 

sytuacjach: 

a) nie przestrzegania zasad użytkowania określonych w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej 

b) uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwej eksploatacji. 

12. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 będzie przedłużany o czas naprawy. 

13. Stosowanie praw wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza stosowania uprawnień 

Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady. 

14. Postanowienia niniejszego załącznika mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami 

gwarancji określonymi w dokumencie gwarancyjnym, który Wykonawca dostarczy ze sprzętem, 

chyba że ogólne warunki gwarancji są dla Zamawiającego korzystniejsze. 

15. Wykonawca będzie realizował Umowę w zakresie dostaw sprzętu i świadczenia Gwarancji 

z zachowaniem zasad wynikających z Ustaw oraz wymogów dokumentów standaryzacyjnych 

odnoszących się do zaimplementowanych algorytmów szyfrowania.                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

WZÓR 
Załącznik nr 5 do umowy ramowej 

                    FZ-2380/14/19/KK                                                 

                           
      ……………..  

wykonawca 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
W CELU WYŁONIENIA WYKONAWCY  

 
1. Działając na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp Zamawiający zwraca się z zapytaniem 

w procedurze wyboru wykonawcy w ramach umowy ramowej  nr………….. z dnia………………. 

o przedstawienie warunków realizacji umowy wykonawczej na dostawy sprzętu 

komputerowego. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

………………………………… 
 
3. Termin realizacji umowy wykonawczej………………… 

 
4. Odpowiedź na zaproszenie wraz z Formularzem ofertowym (zgodnie z załącznikiem nr 6.1-6.12 

do umowy ramowej) należy przesłać: 

 
Wydział Łączności i Informatyki  
Komendy Wojewódzkiej Policji  w Łodzi 
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź 

 
do dnia …………….. do godziny ……………… 
 
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: 

 
< KWP W ŁODZI WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI > 
< UL. LUTOMIERSKA 108/112, 91-048 ŁÓDŹ > 
oferta na zaproszenie do złożenia ofert 
na dostawy sprzętu komputerowego w ramach zawartej umowy ramowej   
nie otwierać przed < DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT > 

 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  
w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w ramach zawartej umowy ramowej.  
 
5. Oferta Wykonawcy, złożona w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, nie może być 

mniej korzystna niż oferta złożona w celu zawarcia Umowy ramowej. Złożenie oferty mniej 

korzystnej będzie skutkowało jej odrzuceniem. 

 
Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymanego zaproszenia na adres:………………… 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
/podpis kierownika Zamawiającego/ 
 

 



 

 

 

 

WZÓR 
Załącznik nr 6.1 do umowy ramowej 

                    FZ-2380/14/19/KK                                                 

                           
.............................................                                                                   ............................. 
     pieczęć Wykonawcy                                                                                             miejscowość, data 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

NA ZAWARCIE UMOWY REALIZACYJNEJ  
 na dostawy sprzętu komputerowego w ramach zawartej umowy ramowej  

nr…… z dnia……… 
Część nr 1 - Radiotelefon noszony z akcesoriami systemu Tetra MTP 3550 lub równoważny 

 
1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….……………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon .........................       kom ............................         Fax ...................................... 

Adres e- mail………………………………………………..……………………………………… 
 
3. Oświadczam, że do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty 

wraz z załącznikami uprawniony jest 
 

………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 

zgodnie z ………………………………………………….………………………. 
                     /wskazać dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 
 
4. Cena oferty brutto 
 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1. 

radiotelefon noszony systemu Tetra 
MTP3550 lub równoważny 
 
……………………………….................... 
(w przypadku oferowania równoważnego 
producent/model) 

     

1.2. 

zestaw do programowania, strojenia i 
wprowadzania kluczy kodowych 
do radiotelefonu noszonego oferowanego 
w poz. 1.1 

     

  razem   

 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

Wartość oferty brutto ………………………………………… zł  

 

Słownie wartość oferty brutto: 
 

…………………………………………………………….…………………………………….………………. 
 
 
5. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 24 miesiące   □ 36 miesięcy    □ 48 miesięcy  

 

6. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

WZÓR 
Załącznik nr 6.2 do umowy ramowej 

                    FZ-2380/14/19/KK                                                 

                           
.............................................                                                                   ............................. 
     pieczęć Wykonawcy                                                                                             miejscowość, data 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

NA ZAWARCIE UMOWY REALIZACYJNEJ  
 na dostawy sprzętu komputerowego w ramach zawartej umowy ramowej  

nr…… z dnia……… 
Część nr 2 - Radiotelefon przewoźny z akcesoriami systemu Tetra MTM5400 lub równoważny 

 
1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….……………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon .........................       kom ............................         Fax ...................................... 

Adres e- mail………………………………………………..……………………………………… 
 
3. Oświadczam, że do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty 

wraz z załącznikami uprawniony jest 
 

………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 

zgodnie z ………………………………………………….………………………. 
                     /wskazać dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 
 
4. Cena oferty brutto 
 

 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1. 

radiotelefon przewoźny systemu Tetra 
MTM5400 lub równoważny 
 
……………………………….................... 
(w przypadku oferowania równoważnego 
producent/model) 

     

1.2. 

zestaw do programowania, strojenia i 
wprowadzania kluczy kodowych 
do radiotelefonu noszonego oferowanego 
w poz. 1.1 

     

  razem   

 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

Wartość oferty brutto ………………………………………… zł  

 

Słownie wartość oferty brutto: 
 

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

5. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 24 miesiące   □ 36 miesięcy    □ 48 miesięcy  

 

6. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

WZÓR 
Załącznik nr 6.3 do umowy ramowej 

                    FZ-2380/14/19/KK                                                 

                           
.............................................                                                                   ............................. 
     pieczęć Wykonawcy                                                                                             miejscowość, data 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

NA ZAWARCIE UMOWY REALIZACYJNEJ  
 na dostawy sprzętu komputerowego w ramach zawartej umowy ramowej  

nr…… z dnia……… 
Część nr 3 - Radiotelefon noszony z akcesoriami standardu DMR MOTOROLA DP 4801 lub 

równoważny 
1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….……………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon .........................       kom ............................         Fax ...................................... 

Adres e- mail………………………………………………..……………………………………… 
 
3. Oświadczam, że do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty 

wraz z załącznikami uprawniony jest 
 

………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 

zgodnie z ………………………………………………….………………………. 
                     /wskazać dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 
 
4. Cena oferty brutto 
 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1. 

radiotelefon noszony standardu DMR 
MOTOROLA DP 4801 lub równoważny 
 
……………………………….................... 
(w przypadku oferowania równoważnego 
producent/model) 

     

1.2. 
zestaw do programowania i strojenia 
do radiotelefonu noszonego oferowanego 
w poz. 1.1 

     

1.3. 
Ładowarka 6-pozycyjna do radiotelefonu 
z poz. 1.1 

     

  razem   

 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 



 

 

 

 

 
 

Wartość oferty brutto ………………………………………… zł  

 

Słownie wartość oferty brutto: 
 

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

5. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 24 miesiące   □ 36 miesięcy    □ 48 miesięcy  

 

6. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

WZÓR 
Załącznik nr 6.4 do umowy ramowej 

                    FZ-2380/14/19/KK                                                 

                           
.............................................                                                                   ............................. 
     pieczęć Wykonawcy                                                                                             miejscowość, data 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

NA ZAWARCIE UMOWY REALIZACYJNEJ  
 na dostawy sprzętu komputerowego w ramach zawartej umowy ramowej  

nr…… z dnia……… 
Część nr 4 - Radiotelefon przewoźny z akcesoriami standardu DMR MOTOROLA DM4601e lub 

równoważny 
1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….……………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon .........................       kom ............................         Fax ...................................... 

Adres e- mail………………………………………………..……………………………………… 
 
3. Oświadczam, że do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty 

wraz z załącznikami uprawniony jest 
 

………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 

zgodnie z ………………………………………………….………………………. 
                     /wskazać dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 
 
4. Cena oferty brutto 
 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1. 

radiotelefon przewoźny standardu DMR 
MOTOROLA DM4601e lub równoważny 
 
……………………………….................... 
(w przypadku oferowania równoważnego 
producent/model) 

     

1.2. 
zestaw do programowania i strojenia 
do radiotelefonu przewoźnego oferowanego 
w  pkt. 1.1 

     

  razem   

 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 

 
 



 

 

 

 

Wartość oferty brutto ………………………………………… zł  

 

Słownie wartość oferty brutto: 
 

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

5. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 24 miesiące   □ 36 miesięcy    □ 48 miesięcy  

 

6. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

WZÓR 
Załącznik nr 6.5 do umowy ramowej 

                    FZ-2380/14/19/KK                                                 

                           
.............................................                                                                   ............................. 
     pieczęć Wykonawcy                                                                                             miejscowość, data 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

NA ZAWARCIE UMOWY REALIZACYJNEJ  
 na dostawy sprzętu komputerowego w ramach zawartej umowy ramowej  

nr…… z dnia……… 
Część nr 5 - Radiotelefon noszony standardu DMR MOTOROLA DP 4801 lub równoważny 

wraz z aktywnym ochronnikiem słuchu 
1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….……………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon .........................       kom ............................         Fax ...................................... 

Adres e- mail………………………………………………..……………………………………… 
 
3. Oświadczam, że do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty 

wraz z załącznikami uprawniony jest 
 

………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 

zgodnie z ………………………………………………….………………………. 
                     /wskazać dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 
 
4. Cena oferty brutto 
 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1. 

radiotelefon noszony standardu DMR 
MOTOROLA DP 4801 lub równoważny wraz 
z aktywnym ochronnikiem słuchu 
 
……………………………….................... 
(w przypadku oferowania równoważnego 
producent/model) 

     

1.2. 
zestaw do programowania i strojenia 
do radiotelefonu noszonego oferowanego 
w  poz. 1.1 

     

  razem   

 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 

 
 



 

 

 

 

Wartość oferty brutto ………………………………………… zł  

 

Słownie wartość oferty brutto: 
 

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

5. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 24 miesiące   □ 36 miesięcy    □ 48 miesięcy  

 

6. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

WZÓR 
Załącznik nr 6.6 do umowy ramowej 

                    FZ-2380/14/19/KK                                                 

                           
.............................................                                                                   ............................. 
     pieczęć Wykonawcy                                                                                             miejscowość, data 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

NA ZAWARCIE UMOWY REALIZACYJNEJ  
 na dostawy sprzętu komputerowego w ramach zawartej umowy ramowej  

nr…… z dnia……… 
Część nr 6 - Baterie akumulatorowe do radiotelefonów firmy Motorola 

 
1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….……………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon .........................       kom ............................         Fax ...................................... 

Adres e- mail………………………………………………..……………………………………… 
 
3. Oświadczam, że do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty 

wraz z załącznikami uprawniony jest 
 

………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 

zgodnie z ………………………………………………….………………………. 
                     /wskazać dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 
 
4. Cena oferty brutto 
 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1.  Akumulator do radiotelefonu typu 
MTP850 firmy Motorola 

     

1.2.  Akumulator do radiotelefonu typu 
GP360 firmy Motorola 

     

1.3.  Akumulator do radiotelefonu typu 
DP3601 firmy Motorola 

     

1.4.  Akumulator do radiotelefonu typu 
MT2100/MTS200 firmy Motorola 

     

1.5.  Akumulator do radiotelefonu typu 
DP4801 firmy Motorola 

     

  razem   

 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 



 

 

 

 

 
 

Wartość oferty brutto ………………………………………… zł  

 

Słownie wartość oferty brutto: 
 

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

5. Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 12 miesięcy   □ 24 miesiące    □ 36 miesięcy  

 
 

6. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

WZÓR 
Załącznik nr 6.7 do umowy ramowej 

                    FZ-2380/14/19/KK                                                 

                           
.............................................                                                                   ............................. 
     pieczęć Wykonawcy                                                                                             miejscowość, data 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

NA ZAWARCIE UMOWY REALIZACYJNEJ  
 na dostawy sprzętu komputerowego w ramach zawartej umowy ramowej  

nr…… z dnia……… 
Część nr 7 - Baterie akumulatorowe do radiotelefonów firmy Sepura 

 
1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….……………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon .........................       kom ............................         Fax ...................................... 

Adres e- mail………………………………………………..……………………………………… 
 
3. Oświadczam, że do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty 

wraz z załącznikami uprawniony jest 
 

………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 

zgodnie z ………………………………………………….………………………. 
                     /wskazać dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 
 
4. Cena oferty brutto 
 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1.  Akumulator do radiotelefonu typu 
STP9000 firmy Sepura 

     

  razem   

 
 

Wartość oferty brutto ………………………………………… zł  

 

Słownie wartość oferty brutto: 
 

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

 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 



 

 

 

 

5. Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 12 miesięcy   □ 24 miesiące    □ 36 miesięcy  

 
 

6. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

WZÓR 
Załącznik nr 6.8 do umowy ramowej 

                    FZ-2380/14/19/KK                                                 

                           
.............................................                                                                   ............................. 
     pieczęć Wykonawcy                                                                                             miejscowość, data 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

NA ZAWARCIE UMOWY REALIZACYJNEJ  
 na dostawy sprzętu komputerowego w ramach zawartej umowy ramowej  

nr…… z dnia……… 
Część nr 8 - Baterie akumulatorowe do radiotelefonów firmy Hytera 

 
1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….……………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon .........................       kom ............................         Fax ...................................... 

Adres e- mail………………………………………………..……………………………………… 
 
3. Oświadczam, że do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty 

wraz z załącznikami uprawniony jest 
 

………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 

zgodnie z ………………………………………………….………………………. 
                     /wskazać dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 
 
4. Cena oferty brutto 
 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1.  Akumulator do radiotelefonu typu X1e 
firmy Hytera 

     

  razem   

 
 

Wartość oferty brutto ………………………………………… zł  

 

Słownie wartość oferty brutto: 
 

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

 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 



 

 

 

 

5. Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 12 miesięcy   □ 24 miesiące    □ 36 miesięcy  

 
 

6. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

WZÓR 
Załącznik nr 6.9 do umowy ramowej 

                    FZ-2380/14/19/KK                                                 

                           
.............................................                                                                   ............................. 
     pieczęć Wykonawcy                                                                                             miejscowość, data 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

NA ZAWARCIE UMOWY REALIZACYJNEJ  
 na dostawy sprzętu komputerowego w ramach zawartej umowy ramowej  

nr…… z dnia……… 
Część nr 9 - Anteny do radiotelefonów firmy Motorola 

 
1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….……………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon .........................       kom ............................         Fax ...................................... 

Adres e- mail………………………………………………..……………………………………… 
 
3. Oświadczam, że do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty 

wraz z załącznikami uprawniony jest 
 

………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 

zgodnie z ………………………………………………….………………………. 
                     /wskazać dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 
 
4. Cena oferty brutto 
 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1.  Antena do radiotelefonu typu MTP850 
firmy Motorola 

     

1.2.  Antena do radiotelefonu typu GP360 
firmy Motorola 

     

1.3.  Antena do radiotelefonu typu DP3601 
firmy Motorola 

     

  razem   

 
 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
 

 



 

 

 

 

Wartość oferty brutto ………………………………………… zł  

 

Słownie wartość oferty brutto: 
 

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

5. Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 12 miesięcy   □ 24 miesiące    □ 36 miesięcy  

 
 

6. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
 
 

 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

WZÓR 
Załącznik nr 6.10 do umowy ramowej 

                    FZ-2380/14/19/KK                                                 

                           
.............................................                                                                   ............................. 
     pieczęć Wykonawcy                                                                                             miejscowość, data 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

NA ZAWARCIE UMOWY REALIZACYJNEJ  
 na dostawy sprzętu komputerowego w ramach zawartej umowy ramowej  

nr…… z dnia……… 
Część nr 10 - Anteny do radiotelefonów firmy Sepura 

 
1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….……………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon .........................       kom ............................         Fax ...................................... 

Adres e- mail………………………………………………..……………………………………… 
 
3. Oświadczam, że do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty 

wraz z załącznikami uprawniony jest 
 

………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 

zgodnie z ………………………………………………….………………………. 
                     /wskazać dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 
 
4. Cena oferty brutto 
 

 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1.  Antena do radiotelefonu typu STP9000 
firmy Sepura 

     

  razem   

 
Wartość oferty brutto ………………………………………… zł  

 

Słownie wartość oferty brutto: 
 

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

 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 



 

 

 

 

5. Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 12 miesięcy   □ 24 miesiące    □ 36 miesięcy  

 
 

6. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

WZÓR 
Załącznik nr 6.11 do umowy ramowej 

                    FZ-2380/14/19/KK                                                 

                           
.............................................                                                                   ............................. 
     pieczęć Wykonawcy                                                                                             miejscowość, data 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

NA ZAWARCIE UMOWY REALIZACYJNEJ  
 na dostawy sprzętu komputerowego w ramach zawartej umowy ramowej  

nr…… z dnia……… 
Część nr 11 - Zestaw rozdzielczy do radiotelefonu GM360 firmy Motorola 

 
1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….……………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon .........................       kom ............................         Fax ...................................... 

Adres e- mail………………………………………………..……………………………………… 
 
3. Oświadczam, że do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty 

wraz z załącznikami uprawniony jest 
 

………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 

zgodnie z ………………………………………………….………………………. 
                     /wskazać dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 
 
4. Cena oferty brutto 
 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1.  Zestaw rozdzielczy do radiotelefonu 
GM360 firmy Motorola 

     

  razem   

 
 

Wartość oferty brutto ………………………………………… zł  

 

Słownie wartość oferty brutto: 
 

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

 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 



 

 

 

 

5. Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 12 miesięcy   □ 24 miesiące    □ 36 miesięcy  

 
 

6. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

WZÓR 
Załącznik nr 6.12 do umowy ramowej 

                    FZ-2380/14/19/KK                                                 

                           
.............................................                                                                   ............................. 
     pieczęć Wykonawcy                                                                                             miejscowość, data 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

NA ZAWARCIE UMOWY REALIZACYJNEJ  
 na dostawy sprzętu komputerowego w ramach zawartej umowy ramowej  

nr…… z dnia……… 
Część nr 12 - Diplexer typ LH 108/136-1G-3FME lub równoważny 

 
1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy  
/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich 
uczestników/wspólników/ 
……………………………………………………………………………………….……………………… 

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

REGON .......................................        NIP ...................................................   

2. Dane do korespondencji i kontaktu: 

Telefon .........................       kom ............................         Fax ...................................... 

Adres e- mail………………………………………………..……………………………………… 
 
3. Oświadczam, że do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty 

wraz z załącznikami uprawniony jest 
 

………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko osoby/osób/ 

 

zgodnie z ………………………………………………….………………………. 
                     /wskazać dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/ 
 
4. Cena oferty brutto 
 

Lp. Asortyment Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

1.1.  Diplexer typ LH 108/136-1G-3FME lub 
równoważny 

50     

  razem   

 
 

Wartość oferty brutto ………………………………………… zł  

 

Słownie wartość oferty brutto: 
 

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

 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 



 

 

 

 

5. Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy  (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu). 

□ 12 miesięcy   □ 24 miesiące    □ 36 miesięcy  

 
 

6. Termin dostawy – maksymalny czas realizacji poszczególnych dostaw 6 tygodni  
(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu) 

□ dostawa w ciągu od 4 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

□ dostawa w ciągu od 1 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawczej 

 
 
 
 
 

..................................................................... 
  ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych 
   do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ  
FZ-2380/14/19/KK 

PROJEKT 
 

UMOWA REALIZACYJNA 
NR ...... / ………../ ŁIN 

do UMOWY RAMOWEJ NR ...... / 2019/ŁIN z dnia ............. 
 

zawarta w dniu ................................................. w Łodzi pomiędzy: 
Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112, 
REGON : 470754976         NIP : 726-000-44-58, 
reprezentowaną przez: 
......................................................................................................................................................................... 

imię, nazwisko i stanowisko służbowe 

przy kontrasygnacie: 
 
................................................... Głównego Księgowego - Naczelnika Wydziału Finansów Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zwaną dalej Zamawiającym, a 
 

(w przypadku osób fizycznych ) 

.......................................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko właściciela, nazwa firmy i jej adres, oraz adres do doręczeń 

.......................................................................................................................................................................... 
zarejestrowaną w .............................................................................. pod nr ................................................... 
REGON .......................................... NIP .............................................. PESEL ………………......………….. 

( w przypadku spółki cywilnej ) 

.......................................................................................................................................................................... 
imiona, nazwiska i adresy wspólników, 

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

nazwa firmy, jej siedziba, adres do doręczeń 

zarejestrowana w ................................................................................. pod nr ................................................ 
REGON ...............................................      NIP ............................................................ 

( w przypadku spółki prawa handlowego ) 

.......................................................................................................................................................................... 
nazwa firmy, jej siedziba, orzeczenie sądu rejestrowego i nr rejestru, imiona i nazwiska członków Zarządu 

.......................................................................................................................................................................... 
wysokość kapitału zakładowego 

.......................................................................................................................................................................... 
reprezentowana przez : 
.......................................................................................................................................................................... 

nazwisko i imię osoby reprezentującej firmę 

REGON ..........................................      NIP ................................................ 

w ramach umowy ramowej nr ………zawartej przez Zamawiającego i Wykonawcę w dniu ……………... oraz w 
wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w ramach zaproszenia do składania ofert nr sprawy 
…………, …………………… 
 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa sprzętu radiokomunikacyjnego/ materiałów łączności, o parametrach 

funkcjonalno – technicznych zgodnych ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym 
załącznik nr 1 do Umowy Realizacyjnej. 

2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do Umowy 
Realizacyjnej. 

3. Ceny jednostkowe towaru zawierają wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i kompletny oraz spełnia wymogi 

Polskich Norm. Wykonawca zobowiązany jest okazać na żądanie aprobatę, atest lub certyfikat, o ile taki 
jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. 



 

 

 

 

 
§ 2 

Termin i warunki dostawy 
1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu Umowy zgodnie z treścią SIWZ załączoną 

do zaproszenia do składania ofert. 
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do …… dni roboczych 

od podpisania Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu dostawy, o którym mowa w ust 2. poprzez 

wydłużenie realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn technicznych lub organizacyjnych leżących po 
stronie Zamawiającego. 

4. Zamiana w zakresie ust. 3 nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego 
powiadomienia Wykonawcy. 

 
§ 3 

Warunki gwarancji 
1. Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z załącznikiem 3 do Umowy, w okresach ujętych w formularzy 

ofertowym. 
 

 
§ 4 

Zasady odbioru przedmiotu umowy 
1. Przedmiot Umowy zostanie przyjęty przez Zamawiającego po sprawdzeniu ilościowym i jakościowym 

dostawy oraz zgodności dostawy ze złożoną ofertą. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między 
ilością/kompletnością towaru określonego w dokumentach przewozowych, a ilością dostarczoną, 
Zamawiający sporządzi w obecności Wykonawcy protokół rozbieżności i zabezpieczy dokumenty 
przewozowe. 

2. O stwierdzonych rozbieżnościach Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, przysyłając mu 
faxem oraz potwierdzając na piśmie zgłoszenie reklamacyjne. 

3. Załatwienie uznanych reklamacji ilościowych nastąpi w ciągu 5 dni przez odpowiednie uzupełnienie 
dostawy uwzględniające faktycznie dostarczoną ilość towaru. 

4. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację ilościową w ciągu 5 dni od dnia jej doręczenia 
faksem, uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną. 

5. Zastrzeżenia dotyczące jakości lub zgodności dostawy ze złożoną ofertą, Zamawiający zgłosi telefonicznie 
do osób podanych w § 1 ust. 6 umowy ramowej lub pisemnie w ciągu 5 dni od daty dostawy w formie 
zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku zgłoszenia telefonicznego zamawiający w/w fakt potwierdzi na 
piśmie, w którym będzie zapis o dacie telefonicznego zgłoszenia. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany rozpatrzyć reklamację w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia. W przypadku 
uznania reklamacji za uzasadnione, Wykonawca: 

1) wg wyboru Zamawiającego dokona naprawy lub wymieni towary wadliwe na wolne od wad 
(dot. towarów wadliwych) w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji lub  

2) wymieni towary na zgodne ze złożoną ofertą (dot. towarów niezgodnych z ofertą) i dostarczy 
do Zamawiającego na własny koszt w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji.  

7. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 5 dni od dnia jej otrzymania uważa się za 
uznanie reklamacji za uzasadnioną. 

 
 

§ 5 
Wynagrodzenie 

1. Kwota umowy wynosi: brutto: …………………..........….zł, słownie………………………. zł przy cenach 
jednostkowych brutto zawartych w załączniku nr 2 do nn. Umowy 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za towar faktycznie dostarczony. 
3. Za wykonanie poszczególnych dostaw przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie stanowiące iloczyn ceny jednostkowych towaru określonych w załączniku nr 2 do 
Umowy i ilości dostarczonego towaru, zawierające obowiązującą stawkę podatku Vat. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy realizacji Umowy, a w szczególności: koszt dostarczonego 
sprzętu w tym oprogramowania, koszt dostawy, koszt rozładunku i wniesienia, koszt ubezpieczenia na 
czas trwania dostaw.  

5. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu 
odbioru przedmiotu umowy.  



 

 

 

 

6. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w terminie 30 dni od doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury do Zamawiającego. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank 
rachunku Zamawiającego. 

 
 

 §6 
Kary umowne 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi: 
1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego 

asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w jego realizacji, 
2) za dostarczenie towaru wadliwego i opóźnienie w realizacji obowiązków wynikających z §4 ust.3 i 

ust.6, w wysokości 10% wartości brutto wadliwej partii towaru, odpowiednio za każdy 
stwierdzony przypadek naruszenia lub za każdy dzień opóźnienia, 

3) za odstąpienie od umowy realizacyjnej przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20 % wartości brutto, o której mowa w § 5 ust. 1. 

4) za naruszenie obowiązków, o których mowa w Załączniku nr 3 – Wymagania gwarancyjne, 
z wyłączeniem ust. 7- w wysokości 0,5% wartości brutto umowy realizacyjnej, za każdy taki 
stwierdzony przypadek 

5) za naruszenie obowiązków, o których mowa w Załączniku nr 3 – Wymagania gwarancyjne ust. 7 – 
w wysokości 1% wartości brutto urządzenia podlegającego naprawie gwarancyjnej, za każdy dzień 
opóźnienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługującej 
Wykonawcy. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną, o której mowa w ust. 1 pkt. 3,  
w szczególności w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca dwukrotnie naruszył obowiązki, o których mowa w § 2 i § 3,  
2) dostarczony przedmiot umowy ma wady istotne (uniemożliwiające właściwe lub zamierzone 

przez Zamawiającego funkcjonowanie przedmiotu umowy) lub niedające się usunąć.  
4. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową wraz z kalkulacją  wynikową 

zawierającą szczegółowe naliczenie kwot w przypadku sytuacji, o których jest mowa w ust. 1. 
5. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w ust. 1 niezależnie od 

tego, czy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę poniósł 
jakąkolwiek szkodę z zastrzeżeniem w ust. 6. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego 
wysokość kar umownych. 

 
 

§ 7 
Odstąpienie od umowy oraz wypowiedzenie umowy 

1. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia jego majątku, Zamawiający ma 
prawo odstąpić od umowy.  

2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu rozwiązania konsorcjum  
z woli jego uczestników, stanowi podstawę do naliczenia kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt. 3. 

 
 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną cześć są następujące dokumenty: 
1) Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2) Załącznik 2 - Formularz ofertowy 
3) Załącznik 3 - Wymagania gwarancyjne 

2. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede wszystkim 
do wyczerpania drogi postępowania polubownego. 

3. Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie na piśmie konkretnego 
pisemnego roszczenia do drugiej strony. 

4. Strona ta ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie  
21 dni od daty zgłoszenia. Brak ustosunkowania się do żądania strony będzie oznaczał uznanie 
roszczenia za uzasadnione. 



 

 

 

 

5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego, po bezskutecznym przeprowadzeniu postępowania polubownego, o którym mowa  
w ust. 2-4. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY 
 

WYKONAWCA 
 

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

KONTRASYGNATA 
 

 

................................................................  
 
 
 
 
Umowa zgodna z zatwierdzoną dokumentacją postępowania. Dokumentacja z postępowania znajduje się Sekcji ds. Funduszy 
Pomocowych i Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 
 

................................................................ ................................................................ 
Przewodniczący Komisji przetargowej kierownik komórki organizacyjnej 

lub jego zastępca 

 
 
 
akceptacja pod względem prawnym: 
 

................................................................ 
radca prawny KWP w Łodzi 

 
 

 
 
 

 


