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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości poniżej kwoty 130 000 EURO 
 
 

na Dostawę środków łączności oraz systemu łączności GPS – 5 części 
 
 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod nr 220926 z dn. 26.06.2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
ul. Na Stoku 50 
80-958 Gdańsk 
 
Fax: 0 58 302 39 62 
www.gdansk.wiw.gov.pl 
 
 
NIP 583-000-45-09  
Regon 000092893 
 
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 
113 poz. 759 ze zm.), zwana dalej „ustawą”. 
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                                                                  Rozdział  1 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków łączności oraz systemu nawigacji GPS. 
Zamówienie podzielone jest na pięć części: 
 

Część 1 – Dostawa telefonów komórkowych – 25 szt. 
Część 2 – Dostawa radiotelefonów przenośnych – 34 szt. 
Część 3 – Dostawa radiotelefonów samochodowych – 2 szt. 
Część 4 – Dostawa CB radio z anteną – 20 szt. 
Część 5 – Dostawa przenośnego systemu nawigacji GPS – 20 szt. 
 
2. Parametry techniczne i inne wymagania. 

 
2.1. Część 1 – Dostawa telefonów komórkowych – 25 szt. 
2.1.1. Wymagane minimalne parametry techniczne: 

    - System 850/900/1800/1900/2100 
- UMTS 
- Kolorowy wyświetlacz LCD pojemnościowy 
- Ekran dotykowy 
- Java 
- Odtwarzacz MP3 
- Odtwarzacz Wideo 
- GPS 
- Wysyłanie wiadomości SMS 
- E-mail 
- Video MMS 

    - MMS 
- Słownik T9 
- Odbiór wiadomości sieciowych 
- Wysyłanie grupowe SMS 
- Potwierdzenie dostarczenia SMS 
- Połączenie z PC: USB, Bluetooth 
- Bluetooth 
- HSDPA 
- EDGE 
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- GPRS 
- WLAN 
- WAP 
- Wbudowany modem 
- Wyciszenie dzwonka 
- Polifoniczne dzwonki 

    - Przypisywanie dzwonków do osoby dzwoniącej 
- Alarm wibracyjny 
- Rozbudowana książka adresowa 
- Podział książki na grupy 
- Przepisywanie numerów Telefon - SIM 
- Kalkulator 
- Kalendarz 
- Zegar 
- Data 
- Przypomnienie o spotkaniu 
- Organizer 
- Synchronizacja z Microsoft Outlook 
- Budzik 
- Wirtualna klawiatura QWERTY 
- Blokada Telefonu 
- Auto redial 
- Połączenia konferencyjne 
- Rejestr połączeń nieodebranych 
- Czas połączenia w trakcie rozmowy 
- Połączenia oczekujące 
- Przełączanie pomiędzy rozmowami 
- Przekazywanie rozmów 
- Wysyłanie tonów DTMF 
- Identyfikacja rozmówcy 
- Funkcja głośnego mówienia 
- Wyciszanie mikrofonu 
- Ponowne wybieranie numeru 
- Skrócone wybieranie 
- Protokoły e-mail: POP3, IMAP4, SMTP 
- Bezpłatna dostępność pakietu biurowego - podgląd dokumentów takich jak word, pdf, excel 
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- WiFi 
- Brak fabrycznego SIMLOK-a 

Oraz:   
Pamięć zewnętrzna lub wewnętrzna ROM minimum 8 GB w zestawie 

Pamięć RAM minimum: 768 MB RAM 
Standardowy akumulator minimum 
 1400 mAh 

Maksymalny czas rozmów [min] minimum 400 
 
Maksymalny czas czuwania [godz] minimum 350 

Waga [g] max. 150 
Rozdzielczość wyświetlacza [piksele] minimum 480 x 800 
Wielkość wyświetlacza (cale) minimum 3,5 
Ilość kolorów minimum 16 mln. 
Aparat wbudowany minimum 5 MPix 
Szybkość przesyłania danych [bps] do 14.4 Mbps 

Kolor obudowy Czarny lub grafitowy 
 

2.1.2. Termin wykonania zamówienia. 
          Termin wykonania zamówienia do dnia 31.08.2012 r. 
 
2.1.3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32250000-0 telefony komórkowe 
 

2.2. Część 2 - Dostawa radiotelefonów przenośnych – 34 szt. 
 

2.2.1. Wymagane minimalne parametry techniczne: 
· Min. 64-kanalowy radiotelefon, z 8-znakowym, podświetlanym wyświetlaczem oraz 

10 ikonami.  
· Pełna, skonfigurowana klawiatura umożliwiająca natychmiastowe połączenia 

indywidualne lub wywołanie grupowe, zapewniając jednocześnie dostęp do menu i 
listy kontaktów, spełniającej funkcje książki telefonicznej.  

· Funkcja wyświetlenia – zapewniająca możliwość natychmiastowej identyfikacji 
wywołującego.  

· Blokada klawiatury zapobiegająca przypadkowym połączeniom i zmianom ustawień. 
 

Pozostałe parametry minimalne: 
·  Blokowanie kanału zajętego. 
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·  Możliwość czasowego wyłączenia kanału z listy skaningowej. 
·  Możliwość ustawienia kanału jako wyłącznie odbiorczego. 
·  Zmienne ograniczenie czasu nadawania. 
·  Ilość kanałów: 64 
·  Źródło zasilania: Akumulator 7,5V 
·  Częstotliwość: 146 - 174 MHz; 403 - 440 MHz; 438 - 470 MHz; 465 - 495 MHz  
·  Moc wyjściowa: 1 - 5 W (VHF) oraz 1 - 4 W (UHF)  

 
Podstawowe minimalne funkcje radiotelefonu:  
·  Możliwość sygnalizacji: PL, MDC1200, Quick Call II  
·  Programowalny odstęp międzykanałowy (12,5/ 20/ 25 kHz)  
·  Regulowany poziom mocy  
·  programowalne przyciski  
·  Dioda sygnalizacyjna LED  
·  Kompresja głosu X-PAND  
·  Możliwość skanowania kanałów  
·  VOX  
·  Funkcja: "Szeptanka"  
·  Funkcja: "Escalert"  
·  Funkcja menu podręcznego  
·  Spełnia normy MIL810F oraz IP54  
·  Możliwość zaprogramowania czasu nadawania  
·  Możliwość zamontowania płytek opcjonalnych  
·  Możliwość zablokowania klawiatury  
·  Blokowanie nadawania na zajętym kanale 

 
2.2.2. Termin wykonania zamówienia. 
          Termin wykonania zamówienia do dnia 31.08.2012 r. 
 
2.2.3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32236000-6 radiotelefony 
 
   2.3. Część 3 – dostawa radiotelefonów samochodowych – 2 szt. 
2.3.1. Wymagane minimalne parametry techniczne 
· Posiadający jasny wyświetlacz numeryczny LED z podświetleniem, pokazujący 

informacje dotyczące funkcji połączeń, skanowania i monitorowania 
· łatwa migracja i pełna funkcjonalność zarówno w systemie analogowym, jak i 

cyfrowym,   
· zakresy: UHF, UHF-2 i VHF.  
· Obsługujący funkcję audio USB i IMPRES.  
· Poziomy mocy: 1–25 W, 25–45 W (VHF); 1–25 W, 25–40 W (UHF).  
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· Zakres częstotliwości: VHF: 136–174 MHz UHF: 403–470 MHz UHF-2: 450–512 
MHz,  

· Ilość kanałów -30  
 
2.3.2. Termin wykonania zamówienia. 
          Termin wykonania zamówienia do dnia 31.08.2012 r. 
2.3.3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32251000-7 – telefony samochodowe 

 
   2.4. Część 4 – dostawa CB radio z anteną – 20 szt. 
2.4.1. Wymagane minimalne parametry techniczne 
· Ilość kanałów: 40 
· Modulacja: AM, FM 
· Multistandard – zaprogramowane dla EUROPY plany częstotliwości (możliwość 

prostego przełączenia radia do pracy w "zerach" lub w "piątkach", z odpowiednią 
mocą i rodzajem modulacji, dopuszczonym w danym kraju). 

· Moc nadajnika min: 4 W 
· DW - nasłuch naprzemienny dwóch kanałów 
· Regulacja czułości odbioru skokowa (local/DX) 
· Filtr przeciwzakłóceniowy NB/ANL 
· Filtr HI-CUT  
· Funkcja ASC (automatyczna bramka szumów) 
· Skaner - przeszukiwanie kanałów  
· Mikrofon z echem 
· Wbudowany w przedni panel głośnik 
· Antena dyskretna 

 
2.4.2. Termin wykonania zamówienia. 
          Termin wykonania zamówienia do dnia 31.08.2012 r. 
2.4.3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32237000-3 

 
   2.5. Część 5 – dostawa przenośnego systemu nawigacji GPS – 20 szt. 
2.5.1. Wymagane minimalne parametry techniczne 
 

Nazwa parametrów/funkcji Minimalne parametry 
Wymiary wyświetlacza, szer. x wys 4,1 x 5,6 cm 
Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys 160x240 pikseli 
Typ wyświetlacza Odblaskowo-przezroczysty ekran TFT 

(256 kolorów) 
Waga z bateriami Do 250 g 
Czas działania baterii 18 godz. 

http://www.cb-radio.info.pl/pl/cb_radio_poradniki/41.html
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Wodoszczelny  Tak  klasy IPX7 
Pływający Tak 
Interfejs Łącze szeregowe i USB 
Odbiornik  - odbiornik: 20-to kanałowy 

- minimalny poziom sygnału: -159dBm 
- odbiór sygnału WAAS/EGNOS 
- antena: wbudowana typu patch 
- gniazdo do anteny zew.: MMCX 

Mapa bazowa Tak 
Możliwość dodawania map Tak 
Możliwość używania kart z danymi Tak 
Karta pamięci  128MB 
Waypointy/ulubione pozycje 1000 
Trasy 50 
Wykres śladu 10 000 punktów; 20 zapisanych tras 
Mapy Europa 
Automatyczne wyznaczanie trasy Tak 
Elektroniczny kompas Tak 
Wysokościomierz barometryczny Tak 
Obsługa funkcji geocache Tak 
Tabele pływów Tak 
Pomiar powierzchni  
Własne punkty POI (możliwość 
dodawania punktów szczególnych) 

Tak 

gniazdo kart microSD Tak 
Kabel USB Tak 
Oprogramowanie Tak 
Instrukcja obsługi Tak 
Zasilacz sieciowy Tak 
Zasilacz samochodowy Tak 
Zestaw akumulatorów Tak 
 

2.5.2. Termin wykonania zamówienia. 
          Termin wykonania zamówienia do dnia 31.08.2012 r. 
2.5.3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  38112100-4 

 
 

Rozdział 2 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
2. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

wykonawcy, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
 

Rozdział 3 
Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć:  
1)  oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 Ustawy (wzór Załącznik nr 2). 
 

2.  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy należy złożyć wraz z ofertą: 

1)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu (wzór Załącznik nr 3), 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
 
3. Forma składanych dokumentów: 
1) Dokumenty, wymienione w Rozdziale 1 ust. 3 oraz w Rozdziale 3 SIWZ, należy złożyć w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).  
 

4. Wykonawcy występujący wspólnie. 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
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2)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla 
ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w 
oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.  

3) Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy. 

 
5. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych. 
1)  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 2 
SIWZ: 

a)  pkt. 2  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
2) Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Do aktualności tego dokumentu mają 
odpowiednie zastosowanie zapisy pkt 2. 

 
 

Rozdział 4 
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z 

zachowaniem formy pisemnej.  
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.  
4.  Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5.  Do kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są:  



 
 
 
 

WIW/a/z.272.7.2012 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 
oraz budżetu państwa 

 
 

        

     

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W GDAŃSKU  
ul. Na Stoku 50 
80-958 Gdańsk 
Tel. 58 302 32 52 
Fax.  58 302 39 62 
http://www.gdansk.wiw.gov.pl/ 

w sprawach merytorycznych lek. wet. Paweł Niemczuk i w sprawach 
proceduralnych Agnieszka Łukiewska-Stojek i Janusz Kłopotowski. Wszelkie 
informacje udzielane będą w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku. faksem na 
numer +48 (058) 302 39 62 

 
 

Rozdział 5 
Wymagania dotyczące wadium 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

Rozdział 6 
Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
3. Opis sposobu przygotowania ofert:  
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby 

oferta została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia- Rozdział 14 „Wzór oferty”. 

2) Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wymienione w  
SIWZ. 

3) Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę 
upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli.  

4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego 
zakresu.  

5) Do oferty wykonawca załącza:  
- wypełniony Załącznik nr 4 (odpowiednio dla danej części od 1 do 5) – opis przedmiotu 
zamówienia. 

6) Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane 
podpisem wykonawcy. 

7) Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie 
oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Zaleca się, 
aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Wojewódzki 
Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50. Na kopercie 
należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: „oferta przetargowa na Dostawę 
środków łączności oraz systemu łączności GPS – 5 części.” sprawa nr 
WIW/a/z.272.7.2012 - część 1/część 2/część 3/część 4/część 5*. Nie otwierać przed dniem 
05.07.2012. 
* - niepotrzebne skreślić 
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8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty 
niezabezpieczonej w powyższy sposób. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać 
ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak 
złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. „Zmiana oferty 
przetargowej - …………………….”.  

5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.  
6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie 

dopuszcza do składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego 

systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

9. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 

Rozdział 7 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Składanie ofert 
1) Oferty należy składać w Sekretariacie (pokój 410) Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynarii, 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50. 
2) Termin składania ofert upływa dnia 05.07.2012 r. o godz. 11:00 

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
2. Otwarcie ofert 
1) Oferty zostaną otwarte w dniu 05.07.2012 r. o godz.11:10 w siedzibie Wojewódzkiego 

Inspektoratu Weterynarii, 80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50, w Sali Konferencyjnej, pokój 
412. 

2)  Otwarcie ofert jest jawne. 
 

Rozdział 8 
Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT (jeżeli występuje). 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia, w tym także te wymienione w  Rozdziale 1 SIWZ. 

3. Wykonawca określi cenę w złotych polskich. 
4. Cena musi być podana z dokładnością do setnych części złotego. 
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5. Cena nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. 
6. Cena oferty jest ceną brutto.  
7. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych (brutto) za przedmiot 

zamówienia i wpisania ich w tabelę w formularzu oferty. Następnie powinien wymnożyć 
cenę jednostkową przez ilość szt. oferowanego sprzętu. Następnie powinien zsumować w 
tabeli ceny brutto i wpisać w wierszu RAZEM. Cena z tego wiersza winna być przepisana 
do ceny oferty. 

 
 

Rozdział 9 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Wszystkie oferty, dla każdej części oddzielnie, niepodlegające odrzuceniu oceniane będą 

na podstawie następujących kryteriów: 
1) kryterium 1:  

Cena – 100 %  
Cena oferty jest ceną brutto.  

2. Sposób oceny ofert: 
1) dla kryterium 1: 

PK= [CN / CR x ……%  ] x 100 
     PK -  ilość punktów dla kryterium  

CN - najniższa oferowana cena 
CR - cena oferty rozpatrywanej 

 
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto w każdej części 
zamówienia. 
 

Rozdział 10 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym 
w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą. 

2. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Rozdział 13 SIWZ („Wzór umowy”).  
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3. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o 
zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców. 

4. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia 
wynikające z charakteru konsorcjum: 

1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 
2) cel zawarcia umowy, 
3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

rękojmi), 
4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego 

za wykonanie umowy, 
5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
 

Rozdział  11 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

 
Rozdział 12 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony 
prawnej  określone w Dziale VI art. 179-198g ustawy Pzp. 
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Rozdział 13 
 

WZÓR UMOWY 
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Umowa nr .................. 
 

zawarta  w dniu……….2012 r. 
 
pomiędzy: 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50 
reprezentowanym przez: 
1. dr n. wet. Włodzimierza Przewoskiego – Pomorski  Wojewódzki Lekarz  Weterynarii  w 

Gdańsku 
zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a:.................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej  „Wykonawcą”. 

§ 1 PODSTAWA PRAWNA 
 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak  
WIW/a/z.272.7.2012 strony postanawiają: 

 
§ 2 PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z instalacją  

uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego. 
2. W skład przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 wchodzi: 
………………………………………………………… 

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z Załącznikiem nr 4, stanowiącymi integralną część umowy.  
 

§ 3 TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 
 

1. Dostawa, uruchomienie oraz wstępne przeszkolenie pracowników zamawiającego nastąpi 
w terminie do dnia 31.08.2012 r. 

2. Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca 
zakończy dokonywanie dostaw przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy. W 
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celu potwierdzenia realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu podpisane protokoły odbioru ilościowego i jakościowego dla 
każdego sprzętu. 

3. Miejsce dostawy: 
    ……………………………………….  
    ………………………………………. 
 

§  4 WYNAGRODZENIE  
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie 
oferty Wykonawcy, na kwotę  
netto:……………………… zł  
(słownie: ……………………………………………………………………..……. złotych) 
podatek VAT …..: …………zł  

     brutto: ……………………. zł  
     (słownie:……………………..…………………………………………………….. złotych) 
     w tym cena za 1 szt. wynosi……………zł. brutto 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje: 
1) montaż, uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie pomiarów kontrolnych, kalibrację, 

szkolenie pracowników zamawiającego, 
2) koszty transportu, opakowania, cło, wszystkie podatki i opłaty, wymagane koszty 

ubezpieczenia, 
3) 12 miesięczną gwarancję, 
4) inne koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu 

zamówienia. 
3. Wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku ustawowej 

zmiany wysokości podatku VAT. 
4. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności są protokoły odbioru podpisane 

przez strony oraz faktura VAT. 
5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT. 
 

§  5 WARUNKI DOSTAWY 
 

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie 

nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane wraz z dokumentacją. 
3. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy z wyprzedzeniem 

co najmniej 3 dni. 
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, uruchomić sprzęt oraz przeprowadzić szkolenie 

pracowników zamawiającego, zgodnie z wymogami SIWZ, przed odbiorem. 
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5. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, może 
odmówić przyjęcia dostawy w całości lub części, jeżeli: 

1) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony, 
2) którekolwiek ze sprzętu nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z 

obowiązującymi producenta sprzętu lub Wykonawcę przepisami. 
6. Dokonanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru ilościowego podpisanym 

przez obydwie strony. 
7. Wszelkie dokumenty dotyczące dostaw (protokoły) przygotowuje Wykonawca. 
8.  Zamawiający ustanawia do odbioru przedmiotu umowy jako osobę upoważnioną:  
    ………………………………….. – tel. …………………… fax…..……………………… 
9.  Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy 

Wykonawca ustanawia: 
………………………………….. – tel. ……………………. fax. ………………………… 

 
§ 6 GWARANCJA 

 
1. Wykonawca udziela min 12 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż udzielona gwarancja przez Wykonawcę 
nie może być krótsza niż gwarancja producenta oferowanego sprzętu. 

2. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach używania dostarczonego sprzętu. 
3. Czas reakcji serwisu w ciągu 3 dni od momentu otrzymania zgłoszenia 
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie 7 dni roboczych od momentu 

otrzymania zawiadomienia telefonicznego i faksem lub pocztą elektroniczną o 
uszkodzeniach. 

5. Okres gwarancyjny ulega wydłużeniu o czas naprawy. 
6. Ilość napraw w okresie gwarancji, kwalifikująca do wymiany urządzenia – 3 naprawy tego 

samego elementu aparatu.  
7. Jeżeli w okresie gwarancji usunięcie wady będzie niemożliwe lub naprawa nie zostanie 

wykonana w ustalonych powyżej terminach, wadliwy sprzęt będzie wymieniony na nowy. 
W tym wypadku Zamawiający nie będzie ponosił kosztów normalnego zużycia sprzętu 

8. Jeżeli w okresie o którym mowa w pkt. 4 naprawa nie będzie możliwa, Wykonawca    
dostarczy sprzęt zastępczy w ciągu 3 dni  roboczych od dnia zgłoszenia usterki 

9. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca. 
10. W okresie gwarancji Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu tylko 

wówczas, gdy zgłoszenie dokonane przez Zamawiającego okazało się bezzasadne. 
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji zawartymi w kartach 

gwarancyjnych, a zapisami umowy Strony wiążą postanowienia niniejszej umowy. 
 

§ 7  SZKOLENIA 
 
1. W ramach ceny umowy Wykonawca, w terminie 4 dni od dnia zainstalowania  przeszkoli 

pracowników Zamawiającego w zakresie: 
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a) ogólne zasady działania, 
b) procedury obsługi oraz konserwacji, 
c) rozpoznania wadliwego działania, 
d) drobnych napraw. 

2. Szkolenie musi składać się zarówno z części teoretycznej jak i ćwiczeń praktycznych. 
 

§ 8 WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Płatności będą dokonywane w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 
wystawionej zgodnie z postanowieniami § 4, na konto Wykonawcy podane na fakturze, ale 
nie wcześniej niż 15.09.2012 r. 

2. Faktury będą wystawione dla Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii 80-958 Gdańsk 
 ul. Na Stoku 50, NIP: 583-000-45-09 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 
 

§ 9 KARY UMOWNE 
 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 
1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 3 

niniejszej umowy, w wysokości 0, 2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, za 
każdy dzień zwłoki, 

2) dodatkowo za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie 
gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy 
dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad do dnia odbioru usunięcia 
zgłoszonych wad, 

3) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 
umowy. 

2. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1 pkt. 1-2 nie może przekroczyć 50 % 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Niezależnie od kar umownych wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za 
szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, 
wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

4. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w 
przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminowi, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5 
kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą zapłacone w 
ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 
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7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kar umownych. 

8. W razie niezrealizowania dostawy w terminie, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, 
Zamawiający może wezwać pisemnie Wykonawcę do spełnienia świadczenia w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa do wezwania mają zastosowanie postanowienia ust 1 pkt1. Po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu mają zastosowanie postanowienia ust 1 
pkt 3.  

 
§ 10 ODSTAPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy: 
1) Wykonawca opóźnia się z dostawą  ponad 7 dni, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 
2) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym 

terminie na ich usunięcie. 
3) Wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości, 
2. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust.1, powinno być złożone 

na piśmie. 
3. Nadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy,  Zamawiający  może  odstąpić od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie 
prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część dostaw. 

 
 

§ 11 POUFNOŚĆ 
 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w 
związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz informacji technicznych, 
technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych prawnych i organizacyjnych 
dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, 
o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią 
informacje poufne. 

2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić 
podstawę do wystawienia referencji dla Wykonawcy. 

3. Informacje poufne mogą być ujawnione na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów 
administracji państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi. 
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§ 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy, jeżeli spowodowane zostały „Siłą wyższą”. “Siła 
wyższa“ oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po 
podpisaniu umowy, a uniemożliwiające wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia 
takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, embarga przewozowe, 
strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej. W sytuacji „Siły wyższej” 
strony poinformują się natychmiast o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą 
możliwości realizacji bądź rozwiązania umowy. 
 

§ 13 SPORY 
 

1.  Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy 
powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami. 

2.  W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej ani przenieść na nią 

swoich wierzytelności wynikających z umowy. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla Zamawiającego i  dla Wykonawcy.       
6. Załączniki do umowy: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
b) Załącznik nr 4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, 
c) oferta Wykonawcy. 

 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Rozdział 14 
 

WZÓR OFERTY 
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Załącznik nr 1 
 
 

OFERTA 

na Dostawę środków łączności oraz systemu łączności GPS – 5 części 

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

nazwa firmy 

……………………………………………………………………………………………………………… 
adres 

………………………………………………………………………………………………….…………… 
Regon 

………………………………………………………………………………………………………………. 
telefon, faks, e-mail 

 
1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu 

zamówienia za cenę: 
 

Część 1 – Dostawa telefonów komórkowych z aktywnymi, zastrzeżonymi numerami –25szt. 
   cena netto ...................................... zł  

   podatek VAT -  ............................. zł 

   stawka brutto - ............................ zł  

   (słownie brutto.........................................................................................................................) 

   w tym: 

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość (szt.) Cena jednostkowa 
w PLN brutto 

 
Wartość w PLN 

brutto 
 

1 2 3 4 5=(3x4) 
1. Telefon komórkowy 

 
 

25 
 

  

RAZEM 
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Część 2 – Dostawa radiotelefonów przenośnych – 34 szt. 

 cena netto ......................................... zł  

 podatek VAT -  ................................ zł 

 stawka brutto - ............................... zł  

 (słownie brutto...........................................................................................................................) 

 w tym:  

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość (szt.) Cena jednostkowa 
w PLN brutto 

 
Wartość w PLN 

brutto 
 

1 2 3 4 5=(3x4) 

1. Radiotelefon przenośny 
 34   

RAZEM 
 

 

 
Część 3 – Dostawa radiotelefonów samochodowych – 2 szt. 

cena netto ............................................. zł  

podatek VAT -  .................................... zł 

stawka brutto - ................................... zł  

(słownie brutto.............................................................................................................................) 

 w tym:  

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość 
(szt.) 

Cena jednostkowa 
w PLN brutto 

 
Wartość w PLN 

brutto 
 

1 2 3 4 5=(3x4) 
1. Radiotelefon samochodowy  

2 
 

  

RAZEM 
 

 

 
Część 4 – Dostawa CB radio z anteną – 20 szt. 

cena netto ............................................. zł  

podatek VAT -  .................................... zł 
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stawka brutto - ................................... zł  

(słownie brutto.............................................................................................................................) 

 w tym: 

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość (szt.) Cena jednostkowa 
w PLN brutto 

 
Wartość w PLN 

brutto 
 

1 2 3 4 5=(3x4) 
1. CB-radio 

 20   

RAZEM 
 

 

 
Część 5 – dostawa przenośnego systemu nawigacji GPS – 20 szt. 

cena netto ............................................. zł  

podatek VAT -  .................................... zł 

stawka brutto - ................................... zł  

(słownie brutto.........................................................................................................................) 

w tym:  

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość (szt.) Cena jednostkowa 
w PLN brutto 

Wartość w PLN 
brutto 

 
1 2 3 4 5=(3x4) 

1. Przenośny system GPS 
 20   

RAZEM 
 

 

 
 
1. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 
3.  Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia  12 miesięcy . 
4. Warunki płatności: przelew do 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego, 

ale nie wcześniej niż 15.09.2012. 
5. Oświadczam, że  jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni. 
6.  Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków 
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Zamówienia  i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na 
wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

7. Zamówienie wykonam: 

   - samodzielnie* 

   - przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części 

zamówienia*:............................................................................................................................ 

8. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty 
wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

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

miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej do  
reprezentowania wykonawcy 

 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Rozdział 15 
 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY 
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 Załącznik nr 2 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie wykonawcy 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że spełniam 

warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007. Nr 223 poz. 1655 ze zm.). 

 

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

miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej do 
reprezentowania wykonawcy 

 

 
 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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 Załącznik nr 3 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie wykonawcy 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że nie podlegam 

wykluczeniu z  udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007. Nr 223 poz. 

1655 ze zm.). 

 

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

miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej do 
reprezentowania wykonawcy 

 

 
 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 
 

Opis sprzętu 
 

Część 1 – dostawa telefonów komórkowych z aktywnymi, zastrzeżonymi numerami  
                  – 25 szt. 

 
Model oferowanego urządzenia ……………………….. producent…………………… 

 
Opis minimalnych parametrów/funkcji Spełnia TAK/NIE 

1. System 850/900/1800/1900/2100  

2. UMTS  

3. Kolorowy wyświetlacz LCD pojemnościowy  

4. Ekran dotykowy  

5. Java  

6. Odtwarzacz MP3  

7. Odtwarzacz Wideo  

8. GPS  

9. Wysyłanie wiadomości SMS  

10. E-mail  

11.Video MMS  

12.MMS  

13.Słownik T9  

14.Odbiór wiadomości sieciowych  

15.Wysyłanie grupowe SMS  

16.Potwierdzenie dostarczenia SMS  

17.Połączenie z PC: USB, Bluetooth  

18.Bluetooth  

19.HSDPA  

20.EDGE  

21.GPRS  

22.WLAN  

23.WAP  

24.Wbudowany modem  

25.Wyciszenie dzwonka  
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26.Polifoniczne dzwonki  

27.Przypisywanie dzwonków do osoby dzwoniącej  

28.Alarm wibracyjny  

29.Rozbudowana książka adresowa  

30.Podział książki na grupy  

31.Przepisywanie numerów Telefon - SIM  

32.Kalkulator  

33.Kalendarz  

34.Zegar  

35.Data  

36.Przypomnienie o spotkaniu  

37.Organizer  

38.Synchronizacja z Microsoft Outlook  

39.Budzik  

40.Wirtualna klawiatura QWERTY  

41.Blokada telefonu  

42.Auto redial  

43.Połączenia konferencyjne  

44.Rejestr połączeń nieodebranych  

45.Czas połączenia w trakcie rozmowy  

46.Połączenia oczekujące  

47.Przełączanie pomiędzy rozmowami  

48.Przekazywanie rozmów  

49.Wysyłanie tonów DTMF  

50.Identyfikacja rozmówcy  

51.Funkcja głośnego mówienia  

52.Wyciszanie mikrofonu  

53.Ponowne wybieranie numeru  

54.Skrócone wybieranie  

55.Protokoły e-mail: POP3, IMAP4, SMTP  
56.Bezpłatna dostępność pakietu biurowego - podgląd dokumentów     

takich jak word, pdf, excel 
 

57.WiFi  
58.Brak fabrycznego SIMLOK-a  
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oraz:   

Opis parametrów Minimalne 
parametry 

Spełnia 
(TAK/NIE) 

1. Pamięć zewnętrzna lub wewnętrzna ROM 
minimum 8 GB w zestawie  

2. Pamięć RAM minimum: 768 RAM  

3. Standardowy akumulator minimum 1400 mAh  

4. Maksymalny czas rozmów [min] minimum 400  

5. Maksymalny czas czuwania [godz] minimum 350  

6. Waga [g] max. 150  
7. Rozdzielczość wyświetlacza [piksele] 

minimum 480x800  

8. Wielkość wyświetlacza (cale) minimum 3,5  
9. Ilość kolorów minimum 16 ln.  
10.Aparat wbudowany minimum 5 MPix  
11.Szybkość przesyłania danych [bps] do 14.4 Mbps  

12.Kolor obudowy Czarny lub grafitowy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ..............................................                                     ................................................................................. 

miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej do 
reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
Opis sprzętu 

 
 

Część 2 – dostawa radiotelefonów przenośnych – 34 szt. 
 
Model oferowanego urządzenia ……………………….. producent…………………… 

 
Lp. Wymagane minimalne parametry TAK/NIE 
1. Min. 64-Kanalowy radiotelefon, z 8-znakowym, 

podświetlanym wyświetlaczem oraz 10 ikonami,.  
 

2. Pełna, skonfigurowana klawiatura umożliwiająca 
natychmiastowe połączenia indywidualne lub 
wywołanie grupowe, zapewniając jednocześnie dostęp 
do menu i listy kontaktów, spełniającej funkcje książki 
telefonicznej 

 

3. Funkcja wyświetlenia – zapewniająca możliwość 
natychmiastowej identyfikacji wywołującego 

 

4. Blokada klawiatury zapobiegająca przypadkowym 
połączeniom i zmianom ustawień 

 

5. Blokowanie kanału zajętego  
6. Możliwość czasowego wyłączenia kanału z listy 

skaningowej 
 

7. Możliwość ustawienia kanału jako wyłącznie 
odbiorczego 

 

8. Zmienne ograniczenie czasu nadawania  
9. Źródło zasilania: Akumulator 7,5V  
10. Częstotliwość: 146 - 174 MHz; 403 - 440 MHz; 438 - 

470 MHz; 465 - 495 MHz 
 

11. Moc wyjściowa: 1 - 5 W (VHF) oraz 1 - 4 W (UHF)  
12. Ilość kanałów: 64  
13. Możliwość sygnalizacji: PL, MDC1200, Quick Call II   
14. Programowalny odstęp międzykanałowy (12,5/ 20/ 25 

kHz) 
 

15. Regulowany poziom mocy  
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16. programowalne przyciski  
17. Dioda sygnalizacyjna LED  
18. Kompresja głosu X-PAND  
19. Możliwość skanowania kanałów  
20. VOX  
21. Funkcja: "Szeptanka"  
22. Funkcja: "Escalert"  
23. Funkcja menu podręcznego  
24. Spełnia normy MIL810F oraz IP54  
25. Możliwość zaprogramowania czasu nadawania  
26. Możliwość zamontowania płytek opcjonalnych  
27. Możliwość zablokowania klawiatury  
28. Blokowanie nadawania na zajętym kanale  

 
 
 
 

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

miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej do 
reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
 

Opis sprzętu 
 
 
 

Część 3 – dostawa radiotelefonów samochodowych – 2 szt. 
 

Model oferowanego urządzenia ……………………….. producent…………………… 
 

Lp. Wymagane minimalne parametry TAK/NIE 
1. Jasny wyświetlacz numeryczny LED z podświetleniem, 

pokazujący informacje dotyczące funkcji połączeń, 
skanowania i monitorowania 

 

2. migracja i pełna funkcjonalność zarówno w systemie 
analogowym, jak i cyfrowym 

 

3. zakresy: UHF, UHF-2 i VHF  
4. Obsługa funkcji audio USB i IMPRES  
5. Poziomy mocy: 1–25 W, 25–45 W (VHF); 1–25 W, 

25–40 W (UHF). 
 

6. Zakres częstotliwości: VHF: 136–174 MHz UHF: 403–
470 MHz UHF-2: 450–512 MHz 

 

7. Ilość kanałów -30  
 
 
 

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

miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej do 
reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
Opis sprzętu 

 
Część 4 – dostawa CB radio z anteną – 20 szt. 

 
 

Model oferowanego urządzenia ……………………….. producent…………………… 
 

Lp. Wymagane minimalne parametry TAK/NIE 
1. Ilość kanałów: 40  
2. Modulacja: AM, FM  
3. Multistandard – zaprogramowane dla EUROPY plany 

częstotliwości (możliwość prostego przełączenia radia 
do pracy w "zerach" lub w "piątkach", z odpowiednią 
mocą i rodzajem modulacji, dopuszczonym w danym 
kraju). 

 

4. Moc nadajnika min: 4 W  
5. DW - nasłuch naprzemienny dwóch kanałów  
6. Regulacja czułości odbioru skokowa (local/DX)  
7. Filtr przeciwzakłóceniowy NB/ANL  
8. Filtr HI-CUT  
9. Funkcja ASC (automatyczna bramka szumów)  
10. Skaner - przeszukiwanie kanałów  
11. Mikrofon z echem  
12. Wbudowany w przedni panel głośnik  
13. Antena dyskretna  

 
 
 

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

miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej do 
reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
 
 

Opis sprzętu 
 
Część 5 – dostawa przenośnego systemu nawigacji GPS – 20 szt. 

 
Model oferowanego urządzenia ……………………….. producent…………………… 

 
Lp. Nazwa parametrów/funkcji Minimalne parametry Spełnia 

TAK/NIE 
1. Wymiary wyświetlacza, szer. x wys 4,1 x 5,6 cm  
2. Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys 160x240 pikseli  
3. Typ wyświetlacza Odblaskowo-

przezroczysty ekran 
TFT (256 kolorów) 

 

4. Waga z bateriami Do 250 g  
5. Czas działania baterii 18 godz.  
6. Wodoszczelny  Tak  klasy IPX7  
7. Pływający Tak  
8. Interfejs Łącze szeregowe i USB  
9. Odbiornik  - odbiornik: 20-to 

kanałowy 
- minimalny poziom 
sygnału: -159dBm 
- odbiór sygnału 
WAAS/EGNOS 
- antena: wbudowana typu 
patch 
- gniazdo do anteny zew.: 
MMCX 
 

 

10. Mapa bazowa Tak  
11. Możliwość dodawania map Tak  
12. Możliwość używania kart z danymi Tak  
13. Karta pamięci  128MB  
14. Waypointy/ulubione pozycje 1000  
15. Trasy 50  
16. Wykres śladu 10 000 punktów; 20 

zapisanych tras 
 

17. Mapy Europa  
18. Automatyczne wyznaczanie trasy Tak  
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19. Elektroniczny kompas Tak  
20. Wysokościomierz barometryczny Tak  

21. Obsługa funkcji geocache Tak  

22. Tabele pływów Tak  

23. Pomiar powierzchni   

24. Własne punkty POI (możliwość 
dodawania punktów szczególnych) 

Tak  

25. gniazdo kart microSD Tak  

26. Kabel USB Tak  

27. Oprogramowanie Tak  

28. Instrukcja obsługi Tak  

29. Zasilacz sieciowy Tak  

30. Zasilacz samochodowy Tak  

31. Zestaw akumulatorów Tak  
 

 
 
 

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

miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej 
do reprezentowania wykonawcy 
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