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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia 

nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. 

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ) – dalej p.z.p. 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy 

zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: 

HTTPS://MINIPORTAL.UZP.GOV.PL/    
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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Zarząd Główny  
34-500 Zakopane 
ul. Piłsudskiego 65 

   NIP: 736-10-39-808 
   REGON: 000706869 
   tel.: 18/20 615-50 
   fax: 18/20 141-52 lub 20 615-50 wew.13 
   e-mail: sekretariat@gopr.pl  
             naczelnikgopr@gopr.pl 
             www.gopr.pl  
 
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której 
udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
związane bezpośrednio z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://www.gopr.pl/przetargi 
 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.  
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 
zwanej dalej "ustawą” lub PZP" oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej „SWZ”. 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z 
możliwością prowadzenia negocjacji. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o 
jakich mowa w art. 3 ustawy.   

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do radiołączności na potrzeby 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w ramach   synchronizacji i bieżącego 
utrzymania systemów łączności używanych w ratownictwie górskim, wg poniższych 
wymogów : 

I. Zestawy retransmisyjne wg poniższej konfiguracji - 7 kompletów 
1. Przemiennik 
2. Duplekser wraz z zestawem montażowym 
3. Moduł zasilania awaryjnego 
4. Obudowa rack oraz okablowanie wewnętrzne 
5. Antena bazowa 
6. Zapewnienie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczane 

urządzenia świadczonej  w miejscu zainstalowania tj. na terenie jednej z 7 
Grup Regionalnych GOPR, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w 
siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  
- wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca 
 

II. Urządzenia przenośne i akcesoria 
1. Radiotelefon cyfrowy nasobny wraz z akumulatorem - 49 sztuk 
2. Dodatkowy akumulator - 42 sztuk 
3. Mikrofonogłośnik - 35 sztuk 
4. Ładowarka wielopozycyjna - 7 sztuk 
5. Zapewnienie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczane 

urządzenia. 
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III. Radioserwer wraz oprogramowaniem dyspozytorskim 
1. Radioserwer - 7 sztuk 
2. Oprogramowanie dyspozytorskie - 7 sztuk 
3. Zapewnienie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji - świadczonej  w 

miejscu zainstalowania tj. na terenie jednej z 7 Grup Regionalnych GOPR, 
chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub 
autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  - wówczas koszt 
transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, przy czym: 

i. Czas reakcji  na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca 
następnego dnia roboczego. 

ii. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin, 
zamawiającemu  musi zostać dostarczony komputer zastępczy. 

iii. Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez 
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. 

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia - jest zawarty w zał. nr 1 do swz. 
 

2. OPIS SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO 
Obecnie w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym użytkowany jest system 
łączności zbudowany na przemiennikach firmy Motorola DR3000/SLR5500. 
Wykorzystywany system MOTOTRBO z cyfrową funkcją IP Site Connect umożliwia 
użytkownikom prowadzenie korespondencji z miejsc oddalonych od siebie. W użyciu są 
radiotelefony DM/DP 4xxx, działające w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, 
stosowany typ wokodera cyfrowego AMBE +2. 1.1. Obsługa wysyłania i odbioru 
wiadomości tekstowych radiotelefonów odbywa się w trybie cyfrowym w standardzie DMR 
TDMA. System operacyjny zainstalowany na komputerze radioserwera powinien być 
zgodny z platformą Windows, która jest powszechnie wykorzystywana na komputerach 
dyspozytorskich GOPR. Zachowanie ww. zgodności podyktowane jest utrzymaniem 
jednolitego standardu obsługi urządzeń komputerowych w prowadzenia operacji 
dyspozytorskich. Konieczność równoległej pracy na różnych systemach operacyjnych  w 
sposób znaczący ograniczna  sprawność operacji wykonywanych przez ratowników GOPR. 
 
Wykonawca realizując zamówienie, zapewni pełną kompatybilność dostarczanych 
urządzeń z pracującym już systemem i potwierdzi tą kompatybilność w formie 
pisemnego oświadczenia.  
 
3. Miejsce dostawy: dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy do siedziby Grup 
Regionalnych GOPR wg podziału przedstawionego przez Zamawiającego po podpisaniu 
umowy, na podane niżej adresy:  
1) Grupa Beskidzka ul. Dębowa 2, 43-370 Szczyrk 
2) Grupa Bieszczadzka ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok 
3) Grupa Jurajska Podlesice 5, 42-425 Kroczyce 
4) Grupa Karkonoska ul. Sudecka 79, 58-500 Jelenia Góra 
5) Grupa Krynicka ul. Halna 18, 33-380 Krynica-Zdrój 
6) Grupa Podhalańska al. 1000-lecia 1, 34-700 Rabka-Zdrój 
7) Grupa Sudecka ul. Poznańska 6, 58-303 Wałbrzych 
  
4. Zamawiający informuje, że jeśli przedmiot zamówienia określony w specyfikacji 
warunków zamówienia ( w zał. nr 1 do swz) opisany jest przez wskazanie znaku 
towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. 
posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie 
zamówienia. Ewentualne wskazanie tych informacji przez Zamawiającego ma na celu jedynie 
przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych 
i zrozumiałych określeń. Każdorazowo, gdy wskazana jest, w niniejszej SWZ lub załączniku 
nr 1  do SWZ, taka informacja, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania 
„lub równoważny”. Za kryterium uznania bądź nieuznania przez Zamawiającego 
równoważności oferowanego produktu względem produktu wskazanego w opisie przedmiotu 



 
Specyfikacja warunków zamówienia                                               znak postępowania L.dz. 107/I/2022 

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Zarząd Główny Zakopane 
 

6

zamówienia uważa się przy tym istotne cechy produktu opisane w  niniejszej SWZ. 
W sytuacji gdy  Wykonawca zamierza zastosować równoważne materiały, produkty, niż 
podane w opisie przedmiotu zamówienia winien dołączyć do oferty podać ich równoważniki 
wraz z załączeniem charakterystyk oraz dokumentów potwierdzających równoważność 
zaproponowanych materiałów. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu 
spoczywa na Wykonawcy.  
 
Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
32570000-9 Urządzenia łączności 
32552420-7- Przemienniki częstotliwości 
32236000-6- Radiotelefony 
48820000-2- Serwery 
30231200-9- Konsole 
48219700-3- Pakiety oprogramowania do serwera komunikacyjnego 
 
5. Zamówienie jest realizowane w ramach zadania publicznego pod tytułem „Zakup 
i wyposażenie ratowników górskich GOPR w sprzęt i ekwipunek ratowniczy w celu 
prawidłowej realizacji działań z zakresu ratownictwa górskiego”, finansowanego ze 
środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

 
IV.   INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Powody niedokonania podziału zamówienia na części:  
Zamówienie jest niepodzielne na części, ponieważ ze względów technicznych, 
organizacyjnych i ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość, co  podyktowane jest 
w szczególności kompatybilnością dostarczanego sprzętu z posiadanym systemem 
łączności przez Zamawiającego oraz względami gwarancyjnymi. Podział na części 
spowodowałby rozmycie odpowiedzialności i ryzyko niewykonania zamówienia w sposób 
spójny i kompatybilny z systemem łączności. 
 
 

V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. 
 

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone wymagania należy 
złozyc następujące przedmiotowe środki dowodowe : 
a) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające kompatybilność oferowanych urządzeń 

z systemem posiadanym przez Zamawiającego , który opisany jest w Rozdziale  III 
ust. 2 niniejszej specyfikacji. 

b) opis oferowanych urządzeń (sporządzony wg zał. nr 1 do swz) potwierdzający 
wymagania Zamawiającego,  opisane w zał. nr 1 do  swz 
 

2. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą. 
 
3. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa 
w ust. 1 lit. a) i b) lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, 
zamawiający na podstawie art. 107 ust.2 p.z.p.  wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie.   
4. Przepisu art.107 ust.2 p.z.p. nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy 
służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów 
oceny ofert   lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega 
odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
przedmiotowych środków dowodowych. 
 

VI. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 
PKT 8 USTAWY PZP. 

Zamawiający nie przewiduje ww. zamówień. 
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VII.  INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

VIII. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  
 
Do dnia 31 października 2022 r.   
 

IX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY. 

 
1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we wzorze umowy załącznik  nr 5 do SWZ. 
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy wymaga 
dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 
X. WADIUM  

 
Zamawiający nie żąda wadium 

 
XI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XII SWZ 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
         Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
1.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
      Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
 
1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej: 

 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co 
najmniej trzy zamówienia o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto 
każde, polegające na dostawie urządzeń radiołączności w tym co najmniej 
dostawie zestawu do retransmisji, radioserwera wraz z oprogramowaniem 
oraz radiotelefonów nasobnych  w ramach danego zamówienia. 
 
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie 
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 
XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. 

 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania  na podstawie: 
1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 p.z.p., tj.: 
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w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; 

3)  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) 

 
XIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 
WYKLUCZENIA W POSTĘPOWANIU. 

 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz  o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ; w przypadku wspólnego 
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,  oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 

2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 
ust. 1 , także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby ( wzór 
oświadczenia stanowi zał. 4 do swz). 

3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

4. Do oferty- jeżeli dotyczy- Wykonawca załącza zobowiązanie innego podmiotu, o 
którym mowa w Rozdziale XIV ust. 2 swz. 
 

5. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed 
wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od 
dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych: 

1) w  celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu: 

 
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw 
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 p.z.p., (wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 6 do SWZ); 
 

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

 
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w 
art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w 
pkt 1-2 powyżej dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 
 
2)  w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 
 
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
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jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane ( wzór 
wykazu stanowi zał. nr 5 do swz) , oraz załączeniem dowodów określających, czy te 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 
rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 

 
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej: 
6.1 zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b) powyżej składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się 
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jego złożeniem. 

6.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1, zastępuje się je odpowiednio w 
całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, 
jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma 
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub 
oświadczeń są analogiczne jak w pkt. 4.1. 

7.  Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w  
oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy dostęp do tych środków. 

8.  Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy , 
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 
składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 
Zamawiający na podstawie art. 128 ust.1 ustawy, wezwie wykonawcę odpowiednio 
do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 
poprawienie lub  zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

9.  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

10. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 



 
Specyfikacja warunków zamówienia                                               znak postępowania L.dz. 107/I/2022 

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Zarząd Główny Zakopane 
 

10 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.") 

11.  Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 
z tłumaczeniami na język polski.  

 
XIV. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych  podmiotów udostępniających 
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych. 

2.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z 
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
3.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty 

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie 
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
Rozdziale XI pkt 1.2.4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

4.  UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać 
się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów 
udostępniających zasoby. 

5.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa 
w Rozdziale XIII ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w 
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór oświadczenia 
stanowi zał. nr 4 do swz), zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w 
Rozdziale XIII SWZ. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  

 
XV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA). 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument 
pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. 
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo winno być sporządzone 
do oferty w postaci elektronicznej. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenie, o których mowa w Rozdziale XIII ust. 1 SWZ, składa każdy z 
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wykonawców. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia. 

4. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną, warunki, o których mowa w 
Rozdziale XI pkt  1.2.4 swz musi spełniać co najmniej jeden z nich lub wszyscy 
wykonawcy łącznie . 

5. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie w okolicznościach 
wskazanych w art. 117 ust.  3 ustawy p.z.p. ( tj. w odniesieniu do warunków 
dotyczących doświadczenia), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.  

6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

7. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z wykonawcą  występującym 
jako pełnomocnik  pozostałych . 

 
 
XVI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ. 

1.  Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 

wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie 

p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki 

komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej 

zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2.  Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe 

środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach 

danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a 

także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 

1)  poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub 

2) drogą elektroniczną: na adres  email: sekretariat@gopr.pl 

4.  Rejestracja na Platformie miniPortal, w tym złożenie oferty w formie 

elektronicznej, wymaga posiadania konta na ePUAP. Wykonawca posiadający konto 

na ePUAP ma dostęp do  formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” oraz do„Formularza do komunikacji”. 
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5. Wykonawca może kontaktować się z zamawiającym elektronicznie za 
pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres  email: 
sekretariat@gopr.pl .  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (ID 
postępowania). 

6. Sposób sporządzenia oferty, oświadczenia z art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych 
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowowodych oraz  innych 
informacji, oświadczeń lub dokumentów  musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 
sprawie sposobu i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz  środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020, 
poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy  i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 
z 2020, poz. 2415). 

7.  Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne 

związane z korzystaniem z Platformy: 

1)  Stały dostęp do sieci Internet; 

2)  Platforma działa w systemie Windows, Mac i Linux.  

3)  Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i 
oznaczania czasu odbioru danych: 

a) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu 
TLS 1.2, 
b) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w 
formacie HTML z kodowaniem UTF-8, 
c) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają 
się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części 
sekundy, 
d) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem 
standardowego mechanizmu ePUAP. 
e)  w przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP 
Zamawiającego (/GOPR/SkrytkaESP) automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego 
Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które 
jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” 
jest zawarta informacja o dacie doręczenia. 
f) system dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek 
internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0, Mozilla Firefox od 
wersji 15, Google Chrome od wersji 20, Microsoft Edge. 

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 
systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej (ePUAP). 
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8.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

 Pan Jerzy Siodłak –Naczelnik GOPR, sekretariat@gopr.pl 
 
9. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać 

się numerem przedmiotowego postępowania.  

10.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. 

11.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania ofert. Wyjaśnienia, zmiany  swz będą udostępnienia na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania https://www.gopr.pl/przetargi 

12. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

13.  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12, nie wpływa na 

bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 
XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 
 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całośc zamówienia. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  
3. Oferta musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej 

SWZ. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz 
wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SWZ. 

4. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 2 
do SWZ (w przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 2 do 
SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym 
załączniku).  

5. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
1) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 1 SWZ. 

2) dokumenty przedmiotowe, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 lit. a) i b)  
SWZ. 

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 2 SWZ 
– jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;  

4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (jeśli dotyczy) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają 
dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji 
wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, 
które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy; 

5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); 
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6. Ofertę wraz z kalkulacją cenową oraz oświadczenia i dokumenty składane z ofertą, 
sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (wszystkie 
dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym*.  
* Zamawiający wyjaśnia, że podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. 
Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, 
zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Aby certyfikat 
podpisu osobistego znalazł się w e-dowodzie, należy wyrazić na to zgodę podczas 
składania wniosku o nowy dokument.    
 
7. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.  Za osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: 
1) osoby wykazane w odpowiednich  rejestrach: Krajowym Rejestrze Sądowym,  
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym 
właściwym rejestrze.  
2) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez 
osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez 
pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty- złożone 
w  formie lub postaci elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) lub elektronicznej kopii, 
poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.  
3) w przypadku składania ofert wspólnych, wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
do oferty odpowiednie pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 2  
swz. 

8. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do 
reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym 
dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty 
należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w  formie lub postaci 
elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub osobistym) lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez notariusza.  

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy 
rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w 
formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione 

10. Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty mają być sporządzone w 
języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski.  

11. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 
przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
 

XVIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 
1. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i 
postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego 
pod adresem: 
HTTPS://MINIPORTAL.UZP.GOV.PL/INSTRUKCJA_UZYTKOWNIKA_MINIPORTAL-
EPUAP.PDF 

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 
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2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku”dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna 
dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

4. Ofertę w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  

należy złożyć poprzez Platformę do dnia 03.06.2022 r. do godziny 15.00. 

5.  O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie. 

6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć 
przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej 
ponownym złożeniu. 

7. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów w/w ustawy, Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.  

8. Dokumenty „stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w 
osobnym pliku z zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 
zaszyfrować.   

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 
 
XIX. TERMIN OTWARCIA OFERT. 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2022 r. o godzinie 15.15,  przy użyciu systemu 

teleinformatycznego – Platformy, o której mowa w Rozdziale XVII swz, poprzez użycie 
mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na 
miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

2. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

1)  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2)  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  
5. Zamawiający poprawi w ofercie:  
1)  oczywiste omyłki pisarskie,  
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  
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3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
6. W przypadku o którym mowa w pkt.5.3 zamawiający wyznacza wykonawcy 

odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub 
zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje 
się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

 
 
XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 
1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.07.2022. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą. 

 
XXI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć dla całości zamówienia  
(określonego w Rozdziale III swz),  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
gdzie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: 
cenę nabycia urządzeń, koszty dostawy,  cła, podatki oraz rabaty, opusty itp., 
których wykonawca zamierza udzielić.  

2. Obliczając cenę oferty należy podać wartość netto, wskazać wysokość i kwotę 
należnego podatku od towarów i usług VAT, oraz wartość brutto.  

3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

XXII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT. 

 
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych 

w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w swz. 
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

 
2.1.Cena brutto za całość dostawy– 100%. 

           
             
           Cn 
C=  ------------- x  100 x 100%  
          Cb 

 

gdzie: 

C - wartość punktowa kryterium „cena” 

Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert; 

Cb – cena badanej oferty. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, przy czym 1% 
odpowiada 1 pkt. 
4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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5.  Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje zastosowania 
aukcji elektronicznej. 

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, Zamawiający zgodnie z art. 225 ust.1 dla celów zastosowania kryterium ceny 
doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, 
że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie  będą prowadziły do jego powstania, wartość towaru lub usługi objętej 
obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od 
towaru i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie. 
 

XXIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO.   

 
1. Zamawiający  zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 
308 ust.2 i ust.3 p.z.p.  

2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 
XXIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
 
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
 
XXV. INFORMACJA O KORZYSTANIU Z PODWYKONAWCÓW. 
 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania nazwy (firm) tych 
podwykonawców (o ile są znani). 

3. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
 

XXVI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Z ART.13 RODO. 
 
Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego I Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych tj. RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górskie Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 34-500 Zakopane ul. Józefa Piłsudskiego nr 65, 
NIP7361039808, REGON 000706869, KRS 0000156881Adres e-mail: zarząd@gopr.pl 
tel. 18 20 61 550, 20 14 152, www.gopr.pl   

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@gopr.pl 
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do 
radiołączności na potrzeby GOPR,znak referencyjny L.dz.107/I/2022 prowadzonym 
w trybie podstawowym bez negocjacji. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019  r. – Prawo zamówień publicznych, 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 
Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  
z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach 
trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji 
międzynarodowych. 

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

 żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprawdzenia, sprostowania1,  zgodnie z art. 15, 16 RODO, 

 ograniczenia ich przetwarzania2, zgodnie z art. 18 ust. 2 RODO, 
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
9. Nie przysługuje Pani/Panu:  
 prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

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

10. Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na 
wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe  osób trzecich w celu przekazania ich 
zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
W przypadku pozyskania przez wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla 
niniejszego postępowania, wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie 
o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych zgodnie z treścią, wskazaną w formularzu oferty. 

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane 
osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie dokonywać profilowania, 
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

12. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić 
wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych 
przed ich przypadkowym, czy umyślnym, zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami. 
 

 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo 
zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania , w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego.  
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XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY. 
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują  Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów p.z.p. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i 
Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na:  
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia,  w tym na projektowane postanowienie umowy;  
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 
albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
6. Odwołanie wnosi się:  
1)  w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej; 
2)  w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób 
inny niż określony w pkt 6.1. 
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie  wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 
8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7  wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art.  519 ust. 1 p.z.p., stronom oraz uczestnikom 
postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
10. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX 
ustawy p.z.p. 
 
Załączniki: 
nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;  
nr 2 - wzór formularza oferty; 
nr 3– Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
nr 4 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 
nr 5 – wykaz dostaw 
nr 6 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji; 
nr 7- projekt umowy;   
   
 Specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami          
                                                      

     zatwierdził: 24.05.2022 r. Naczelnik GOPR  
    Jerzy Siodłak 

                                                     (data i podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej ) 
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Zał. Nr 1 do swz 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane 
 

TAK/NIE                      
lub 

 
podać/opisać  

(szczególnie w miejscach, gdzie 
określono zakresy lub wartości 
minimalne/ maksymalne) 

I. Zestaw retransmisyjny 
 

 

1. Przemiennik: 
 
 

 

1.1. Parametry ogólne 
 
 

 

1.1.1 Zakres częstotliwości: VHF 136 -174 MHz 
 

 

1.1.2  Moc wyjściowa RF: 1-50 W 
 

 

1.1.3 Wymiary: dopasowane do montażu w szafie rack 
 

 

1.1.4  Typ wokodera cyfrowego: AMBE +2 
 

 

1.1.5  Wymagane złącza: Tx (żeńskie N), Rx (żeńskie 
BNC) 
 

 

1.1.6  Obsługiwane systemy: IP Site Connect, 
 

 

1.2. Parametry odbiornika/ nadajnika 
 
 

 

1.2.1 Programowalny odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz 
 

 

1.2.2 Stabilność częstotliwości: ± 0,5 ppm 
 

 

1.2.3 Czułość (SINAD dla 12 dB): min. 0,22 μV 
 

 

1.2.4 Czułość (5% BER): min. 0,22 μV 
 

 

1.2.5 Selektywność (TIA603D) dla kanału 12,5 kHz: 55 
dB 
 

 

1.2.6 Selektywność (TIA603) dla kanału 12,5 kHz: 68 
dB 
 

 

1.2.7 Selektywność (ETSI) dla kanału 12,5 kHz: 63 dB 
 

 

1.2.8  Maksymalny cykl pracy: 100% 
 

 

1.2.9  Wierność modulacji (4FSK): błąd FSK 5%, wartość 
FSK 1% 
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2. Duplekser: 
 
 

 

2.1. Zakres częstotliwości: VHF 152 -175 MHz 
 

 

2.2. Maksymalna moc wejściowa: 50W 
 

 

2.3. Straty międzykanałowe Tx-Ant i Ant-Rx: <1,2 dB 
 

 

2.4  Tłumienie między wejściami: 80 dB  

2.5.  Impedancja: 50Ω 
 

 

2.6.  Odstęp dupleksowy: 4-6 Mhz 
 

 

2.7. VSWR: <1,5:1 
 

 

2.8. Wymiary maksymalne: 250 x 200 x 40 mm 
 

 

2.9. Waga maksymalna: 1 kg 
 

 

2.10 Stabilność częstotliwości: ok. 5 ppm/° C 
 

 

2.11. Zakres pracy w temperaturach: -30 °C do +60 °C  

3. Moduł zasilania awaryjnego: 
 
 

 

3.1 automatyczne przejście w tryb zasilania 
awaryjnego w przypadku zaniku zasilania 
podstawowego 
 

 

3.2 Czas podtrzymania min. 72 godziny – 10 % czasu 
nadawania przy mocy 10 W 
 

 

3.3 Mocowanie w szafie rack 
 

 

4. Szafa rack:  
 
 

 

4.1 Wymiar dostosowany do zestawionych 
powyżej urządzeń 

 

 

4.2 Typ wiszący 
 

 

4.3 Otwory kablowe góra i dół 
 

 

4.4 Współczynnik IP20 
 

 

4.5 Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310-
D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, 
ETSI lub równoważnych 
 

 

4.6 Wentylacja wymuszona 
 

 

5. Antena bazowa: 
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5.1. Częstotliwość pracy: 162 – 175 MHz 
 

 

5.2 Maksymalna moc wejściowa: 150 W 
 

 

5.3 Polaryzacja: pozioma 
 

 

5.4 Impedancja: 50Ω 
 

 

5.5 Zysk anteny:  3dBd (5,2 dBi) 
 

 

5.6 VSWR: <1,5:1 
 

 

5.7 Złącze: N(f) 
 

 

5.8 Współczynnik IP56 
 

 

5.9 Odporność na wiatr min. 160 km/h 
 

 

5.10 Wysokość: do 3 m 
 

 

5.11 Masa: do 5 kg 
 

 

II. Urządzenia przenośne i akcesoria 
 

 

1. Radiotelefon cyfrowy nasobny 
 

 

1.1. Parametry ogólne 
 

 

1.1.1 Zakres częstotliwości VHF 136 – 174 MHz 
 

 

1.1.2 Górna moc wyjściowa: 5 W 
 

 

1.1.3 Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz 
 

 

1.1.4 Wymiary maksymalne: 140 x 60 x 45 mm 
 

 

1.1.5 Masa: do 430 g 
 

 

1.2. Akumulator 
 

 

 

1.2.1 Typ: Li-Ion 
 

 

1.2.2 Pojemność: min. 2100 mAh 
 

 

1.2.3 Kompatybilność z ładownicami IMPRES  

1.3. Parametry odbiornika/ nadajnika: 
 

 

1.3.1 Czułość (SINAD dla 12 dB): min. 0,16 μV 
 

 

1.3.2 Czułość (5% BER): min. 0,14 μV 
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1.3.3 Typ wokodera cyfrowego: zgodny AMBE +2 
 

 

1.4. Inne: 
 

 

1.4.1 Moduł bluetooth w wersji 4.0, klasa 2, zasięg 
10m. 
 

 

1.4.2 Łączność satelitarna: min. system GPS  

1.4.3 Wbudowany wyświetlacz z matrycą punktową i 
podświetleniem, umożliwiający jednoczesne 
wyświetlanie co najmniej 16 znaków, wizualizację 
odbieranych i wysyłanych wywołań, stanu 
naładowania baterii oraz poziomu sygnału 
odbieranego w trybie cyfrowym 

 

1.4.4 Klawiatura pełna lub zredukowana 
 

 

1.4.5 Minimum 4 programowane przyciski 
 

 

1.4.6 Kompatybilność z systemem IP Site Connect 
 

 

1.4.7 Menu radiotelefonu w języku polskim. 
 

 

1.4.8 Stopień IP68 
 

 

1.4.9 Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie 
wcześniej niż w 2021 roku oraz pochodzące z 
legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym 
kanale sprzedaży producenta oferowanego 
radiotelefonu 

 

2. Dodatkowy akumulator radiotelefonu 
nasobnego 

 

 

2.1 Typ: Li-Ion 
 

 

2.2 Pojemność: min. 2100 mAh 
 

 

2.3 Kompatybilność z dostarczonymi 
radiotelefonami i ładowarkami 

 

3.  Mikrofonogłośnik 
 

 

3.1 Kompatybilność z zaoferowanym radiotelefonami 
 

 

3.2 Złącze słuchawkowe: gniazdo jack 3,5 mm 
 

 

3.3 Stopień IP54 

 

 

4. Ładowarka wielopozycyjna 
 

 

4.1 Zgodność z technologią zastosowaną w bateriach 
akumulatorów zaoferowanych do radiotelefonów 

 

4.2 Jednoczesne ładowanie min. 6 akumulatorów lub 
min. 6 radiotelefonów z wpiętymi akumulatorami. 
 

 

4.3 Wbudowany wyświetlacz LCD z informacją o 
stanie baterii. 
 

 

4.4 Zabezpieczenie przez przegrzaniem.  
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4.5 Sygnalizacja cyklu pracy: ładowanie, zakończenie 

ładowania, uszkodzony akumulator 
 

4.6 Funkcja kondycjonowania akumulatorów.  
 

 

4.7 Zasilana z sieci 230 V ±10%, 50 Hz; przewód 
zasilający o dł. min. 1 m (standard wtyku 
obowiązujący w Polsce).  
 

 

4.8 Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie 
wcześniej niż w 2021 roku oraz pochodzące z 
legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym 
kanale sprzedaży producenta oferowanego 
radiotelefonu. 
 

 

III. Radioserwer wraz oprogramowaniem 
dyspozytorskim 
 

 

1. Radioserwer 
 

 

1.1. Parametry ogólne 
 

 

1.1.1 Wydajność obliczeniowa: Procesor klasy Intel 
minimum i3. 

 

1.1.2 Pamięć operacyjna: 8GB typu DDR4 - możliwość 
rozbudowy do 32GB. 
 

 

1.1.3 Parametry pamięci masowej: min. 256 GB SSD 
zawierający partycję RECOVERY   umożliwiającą 
odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie 
zainstalowanego na komputerze po awarii bez 
dodatkowych nośników. 

 

1.1.4 Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji 
realizowane w procesorze 

 

1.1.5 Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. 
 

 

1.1.6 Obudowa typu mini-PC. 
 

 

1.1.7 Pobór mocy maksimum 65W pracujący w sieci 
230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności 
min. 92%, przy 50-procentowym obciążeniu. 

 

 

1.1.8 Komputery mają spełniać normy  i posiadać 
deklaracje zgodności (lub inne dokumenty 
potwierdzające spełnienie norm) w zakresie:  

-deklaracja zgodności CE 

- normy Energy Star 6.1 lub równowaznej 

- być wykonane/wyprodukowane w systemie 
zapewnienia jakości  ISO 9001 lub równoważnej  

 

 

1.2. Wymagania dodatkowe 
 

 

1.2.1 Microsoft Windows 10 Professional, zainstalowany 
system operacyjny Microsoft Windows 10 
Professional  niewymagający aktywacji za pomocą 
telefonu lub Internetu w firmie Microsoft.  
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1.2.2 Wbudowane porty minimalnie: 

 1 x HDMI  
 1 x VGA 
 1 x Audio: combo 
  co najmniej 4 porty USB  (w tym co 

najmniej 2 x USB 3.0) 
 

 

1.2.3 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, 
zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę 
WoL (funkcja włączana przez użytkownika)  
 

 

1.2.4 Klawiatura USB w układzie QWERTY US  
 

 

1.2.5 Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz 
rolką (scroll)  
 

 

1.2.6 Nagrywarka DVD +/-RW 
 

 

2. Oprogramowanie dyspozytorskie 
 

 

2.1 Możliwość skonfigurowania konsoli dla sterowania 
zdalnym radiotelefonem analogowo cyfrowym 
DMR TDMA. 
 

 

2.2 Możliwość zdalnej obsługi radiotelefonu Motorola 
DM3601, będącego w posiadaniu Zmawiającego, 
m.in.: realizowania wywołań głosowych, 
realizowania wywołań z dzwonieniem (call alert), 
emulacja (obsługa klawiszy) przycisków 
radiotelefonu, łączenie z przyciskami funkcyjnymi 

 

2.3 Pełne odwzorowanie w konsoli informacji 
wyświetlanych na wyświetlacz radiotelefonu. 
 

 

2.4 Wyświetlanie historii wywołań oraz umożliwia 
szybkie odsłuchanie dowolnej ich części. 
 

 

2.5 Obsługa wysyłania i odbioru wiadomości 
tekstowych z radiotelefonów DMR TDMA w trybie 
cyfrowym  
 

 

2.6 Funkcja zarządzania siecią radiotelefonów, m.in.: 
 blokowanie wybranego radiotelefonu 
 sprawdzanie dostępności wybranego 

radiotelefonu 
 zdalne włączenie nadawania wybranego 

radiotelefonu (monitoring) 
 

 

2.7 Możliwość konfigurowania kontaktów dostępnych 
do szybkiego wywoływania. Kontakty mają 
określną m.in.: grupę/identyfikator, strefę oraz 
kanał radiowy, na którym będzie odbywało się 
wywołanie. 
 

 

2.8 Możliwość konfigurowania dedykowanych 
przycisków PTT. 
 

 

2.9 Możliwość wyświetlania dowolnej ilości 
dedykowanych przycisków PTT bezpośrednio w 
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oknie konsoli oraz skonfigurowania dowolnej ich 
ilości jako ukrytych. Wyświetlane przyciski mają 
możliwość dynamicznej ich zmiany na przyciski 
ukryte. 
 

2.10 Możliwość dynamicznego połączenia wybranych 
radiotelefonów przez obsługującego dyspozytora 

 

2.11 Możliwość pracy kilku użytkowników w odległych 
lokalizacjach oraz bezpośredniej komunikacji 
głosowej pomiędzy nimi (interkom) oraz 
przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy nimi 
(czat). Każdy z nich słyszy pełną korespondencję, 
łączenie z wywołaniami innych użytkowników 
obsługujących dane połączenie. 
 

 

2.12 Możliwość wyświetlania dowolnej ilości przycisków 
PTT służących do dedykowanych połączeń 
interkomowych. Te przyciski także wizualizują 
pracę (nadawanie) innych dyspozytorów. 
 

 

2.13 Możliwość takiej konfiguracji aby przez wszystkich 
dyspozytorów były słyszalne tylko takie wywołania 
na które żaden z nich nie odpowiedział – po tym 
jak na wywołanie odpowiedział jeden z 
dyspozytorów reszta konwersacji jest słyszana 
tylko przez niego. 
 

 

2.14 Możliwość czasowego zablokowania przez 
dyspozytora sterowania wybranym połączeniem 
przez innych dyspozytorów. 
 

 

2.15 Możliwość integracji z centralą telefoniczną 
(sygnalizacja SIP) w tym: skonfigurowania 
dowolnej ilości połączeń linii centralkowych z 
konsolami. Takie połączenia mają konfigurowalne 
m.in.: automatyczne odbieranie połączenia, 
połączenie do sieci przemienników na którą 
przekazywane będzie połączenie oraz tryb jego 
nadawania: strefę, kanał oraz identyfikator/numer 
grupy docelowej slot i tryb prywatności. 
 

 

2.16 Dowolny przycisk PTT zdefiniowany w konsoli ma 
możliwość przypisania zewnętrznego mikrofonu z 
mechanicznymi przyciskami, których naciśnięcie 
jest równoznaczne z naciśnięciem przycisku na 
konsoli. 
 

 

2.17 Wizualny konfigurator wyglądu okna konsoli, 
pozwalający na określenie wymiarów i położenia 
elementów konsoli (wizualizacja radiotelefonów, 
przycisków PTT). 
 

 

2.18 Możliwość uruchamiania w konfiguracji nie 
wyświetlającej systemowych ramek okien oraz 
uniemożliwiającej użytkownikowi przesuwanie lub 
zamykanie okien konsoli. 
 

 

2.19 Możliwość wizualizowania i alarmowania o stanie 
otoczenia urządzeń (m.in.: otwarcie szafki , brak 
zasilania sieciowego). 
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2.20 Możliwość niezależnej od systemu operacyjnego 

regulacji poziomu dźwięku dla każdej z konsol. 
 

 

2.21 Możliwość obsługi konsoli na ekranach 
dotykowych (bez podłączonej myszy i klawiatury), 
umożliwia obsługę za pomocą wykonywanych 
gestów. 
 

 

2.22 Wbudowany wygaszacz ekranu, który aktywuje 
się po zadanym czasie nieaktywności dyspozytora, 
a dezaktywuje się w przypadku aktywności 
dyspozytora lub odebrania przez konsolę 
wywołania dotyczącego dyspozytora. 
 

 

2.23 Możliwość obsługi wywołań alarmowych, w tym 
wizualizacji i sygnalizacji tych wywołań na konsoli 
oraz  potwierdzania tych wywołań za pomocą 
dedykowanego przycisku 

 

2.24 Funkcje związane z obsługą pozycjonowania GPS 
 

 

2.24.1 System obsługuje wiele typów obiektów z GPS, 
m.in.: 
 radiotelefony DMR TDMA 
 lokalizatory przenośne GSM 
 lokalizatory przewoźne GSM 

 

 

2.24.2 System zbudowany w architekturze 
trójwarstwowej typu klient-serwer (klient nie łączy 
się bezpośrednio do baz danych). 
 

 

2.24.3 System umożliwia zapisywanie danych w 
najpopularniejszych silnikach bazodanowych 
(m.in.: Oracle, Microsoft SQL Server, Firebird). 
 

 

2.24.4 Aplikacja kliencka działa w 32 i 64 bitowych 
systemach Windows  
 

 

2.24.5 Aplikacja kliencka aby działać nie musi być 
instalowana na terminalach klienckich, może być 
uruchamiana z udostępnienia Windows. 
 

 

2.24.6 Autoryzacja i określanie uprawnień użytkowników 
może być realizowana w oparciu o login i hasło lub 
w oparciu o usługi katalogowe Windows (Active 
Directory). 
 

 

2.24.7 Posiada funkcję ręcznego odpytywania obiektów 
lub grup obiektów z GPS o pozycję. 
 

 

2.24.8 Posiada funkcję automatycznego odpytywania 
obiektów z GPS o pozycję (pętla odpytująca). 
 

 

2.24.9 Posiada funkcję dynamicznego programowania 
parametrów raportowania, parametry 
raportowania ustawiane są po zgłoszeniu się 
obiektu do serwera, a następnie obiekt wysyła 
raporty w oparciu o te ustawienia (dla obiektów 
obsługujących taką funkcjonalność m.in.: 
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radiotelefony DMR TDMA). 
 

2.24.10 Posiada funkcję programowania stałego 
raportowania obiekt z GPS zapamiętuje żądany 
tryb raportowania (dla obiektów obsługujących 
taką funkcjonalność m.in.: radiotelefony DMR 
TDMA). 
 

 

2.24.11 Posiada funkcję odbierania i wysyłania wiadomości 
tekstowych do poszczególnych obiektów lub do 
grup obiektów z GPS (jeżeli obiekt obsługuje taką 
funkcjonalność). 
 

 

2.24.12 Posiada funkcję statusów dla użytkowników (np. 
zajęty, wolny, w akcji itp.), statusy mogą być 
wizualizowane w podglądzie danych aktualnych 
oraz podczas przeglądania danych archiwalnych, 
jest możliwość generowania raportów na 
podstawie statusów (m.in.: informacja o 
miejscach z których wysłano wybrany status oraz 
ich wizualizacja w wybranym zakresie czasu). 
 

 

2.24.13 Możliwość takiej konfiguracji aby przez wszystkich 
dyspozytorów były słyszalne tylko takie wywołania 
na które żaden z nich nie odpowiedział – po tym 
jak na wywołanie odpowiedział jeden z 
dyspozytorów reszta konwersacji jest słyszana 
tylko przez niego. 
 

 

2.24.14 Możliwość czasowego zablokowania przez 
dyspozytora sterowania wybranym połączeniem 
przez innych dyspozytorów. 
 

 

2.24.15 Możliwość integracji z centralą telefoniczną 
(sygnalizacja SIP) w tym: skonfigurowania 
dowolnej ilości połączeń linii centralkowych z 
konsolami. Takie połączenia mają konfigurowalne 
m.in.: automatyczne odbieranie połączenia, 
połączenie do sieci przemienników na którą 
przekazywane będzie połączenie oraz tryb jego 
nadawania: strefę, kanał oraz identyfikator/numer 
grupy docelowej slot i tryb prywatności. 
 

 

2.24.16 Dowolny przycisk PTT zdefiniowany w konsoli ma 
możliwość przypisania zewnętrznego mikrofonu z 
mechanicznymi przyciskami, których naciśnięcie 
jest równoznaczne z naciśnięciem przycisku na 
konsoli. 
 

 

2.24.17 Wizualny konfigurator wyglądu okna konsoli, 
pozwalający na określenie wymiarów i położenia 
elementów konsoli (wizualizacja radiotelefonów, 
przycisków PTT). 
 

 

2.24.18 Możliwość uruchamiania w konfiguracji nie 
wyświetlającej systemowych ramek okien oraz 
uniemożliwiającej użytkownikowi przesuwanie lub 
zamykanie okien konsoli. 
 

 

2.24.19 Możliwość wizualizowania i alarmowania o stanie  
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otoczenia urządzeń (m.in.: otwarcie szafki , brak 
zasilania sieciowego). 
 

2.24.20 Możliwość niezależnej od systemu operacyjnego 
regulacji poziomu dźwięku dla każdej z konsol. 
 

 

2.24.21 Możliwość obsługi konsoli na ekranach 
dotykowych (bez podłączonej myszy i klawiatury), 
umożliwia obsługę za pomocą wykonywanych 
gestów. 
 

 

2.24.22 Wbudowany wygaszacz ekranu, który aktywuje 
się po zadanym czasie nieaktywności dyspozytora, 
a dezaktywuje się w przypadku aktywności 
dyspozytora lub odebrania przez konsolę 
wywołania dotyczącego dyspozytora. 
 

 

2.24.23 Możliwość obsługi wywołań alarmowych, w tym 
wizualizacji i sygnalizacji tych wywołań na konsoli 
oraz  potwierdzania tych wywołań za pomocą 
dedykowanego przycisku. 
 

 

2.24.24 System posiada funkcjonalność alarmowania 
definiowalnych sytuacji/stanów (np. przebywanie 
poza obszarem, wystąpienie określonego statusu) 
oraz raportowania ich w postaci m.in.: wiadomości 
email, sms. zdarzenia mają być graficznie 
wizualizowane (z opcją centrowania mapy 
w miejscu zdarzenia). zdarzenia mogą być 
zapisywanie w systemie i mieć opcję wymuszenia 
zatwierdzenia ich przez dyspozytora 
niezatwierdzone zdarzenia mogą pokazywać się 
obsługującemu aplikację w formie przypomnień. 
 

 

2.24.25 System ma możliwość generowania m.in. 
następujących raportów: (raport postojów, raport 
przebytych tras, raport pobytu w obszarach, 
raport pobytu na ulicach, raport zdarzeń, raport 
użytkowników dla wybranego obiektu z GPS, 
raport statusów). 
 

 

2.24.26 System ma możliwość konfigurowania złożonych 
raportów m.in.: raport wystąpienia określonego 
statusu, dla wybranego obszaru, w wybranych 
godzinach wybranych dni tygodnia, dla 
określonego użytkownika 
 

 

 
 
 

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem 

osobistym* przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Zał. nr 2 
FORMULARZ      OFERTY 

_______________________________________________________ 
ZAMAWIAJĄCY – 
  Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Zarząd Główny  
34-500 Zakopane 
ul. Piłsudskiego 65 
NIP: 736-10-39-808 

   REGON: 000706869 
 

WYKONAWCA*: 

Nazwa Wykonawcy  
 
NIP/ REGON 
 

 

Adres Wykonawcy  
 
 

 

nr tel  

faks   

Email  

skrzynka ePUAP  

 
* dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w 

zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z Rozdziałem XIV swz, ze 
wskazaniem Lidera Konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie 
ubiegającego się o zamówienie.  

 
Nawiązując do ogłoszonego postepowania w trybie podstawowym bez 

negocjacji na dostawę urządzeń do radiołączności na potrzeby GOPR, 
składam(y) poniższą ofertę: 
 
 
Cena netto za całość dostawy (zgodnie z Rozdziałem XX swz czyli cena całego 
zamówienia tj. cena zakupu urządzeń,  koszty dostawy  itp.): 
………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy (zgodnie z Rozdziałem XX swz): 
…………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Na powyższą cene składają się ceny jednostkowe: 
 
- Zestaw retransmisyjny 
Producent/model …………………………………………………. 
 
Netto: ……………………………………….. zł/kpl 
 
Brutto: ………………………………………… zł/kpl  
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- Radiotelefon cyfrowy nasobny wraz z akumulatorem 
 
Producent/model …………………………………………………. 
 
Netto: ……………………………………….. zł/szt. 
 
Brutto: ………………………………………… zł/szt.  
 
- Akumulator (dodatkowy) 
 
Producent/model …………………………………………………. 
 
Netto: ……………………………………….. zł/szt. 
 
Brutto: ………………………………………… zł/szt.  
 
- Mikrofonogłośnik 
 
Producent/model …………………………………………………. 
 
Netto: ……………………………………….. zł/szt. 
 
Brutto: ………………………………………… zł/szt.  
 
- Ładowarka wielopozycyjna 
 
Producent/model …………………………………………………. 
 
Netto: ……………………………………….. zł/szt. 
 
Brutto: ………………………………………… zł/szt.  
 
- Radioserwer 
 
Producent/model …………………………………………………. 
 
Netto: ……………………………………….. zł/szt. 
 
Brutto: ………………………………………… zł/szt.  
 
- Oprogramowanie dyspozytorskie 
 
Producent/wersja  …………………………………………………. 
 
Netto: ……………………………………….. zł/szt. 
 
Brutto: ………………………………………… zł/szt.  
 
 
Oświadczam(y) zgodnie z art.225  ustawy p.z.p., że wybór oferty będzie* / nie 
będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 1 

 
1 Uwaga! Jeśli Wykonawca zaznaczy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego  zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług, zobowiązany jest w ofercie 
wskazać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie 
z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 
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........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
 
Przedmiot zamówienia dostarczę w terminie do 31 października 2022 r.  
 
Na  przedmiot zamówienia udzielam następującej gwarancji: 
……………………………………. miesięcy (min. 24 m-cy) 
 
Informacje w zakresie serwisowania urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w 
okresie gwarancji; należy wskazać w szczególności  wykaz podmiotów serwisujących oraz  
dane teleadresowe, na które można zgłaszać reklamacje, awarie itp.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 30-o dniowy termin płatności faktury 
zatwierdzonej przez zamawiającego. 

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 
30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, określonego w swz 
(zgodnie z Rozdziałem XIX pkt.1 SWZ). 
 
Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania 
oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się 
z warunkami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia, wyjaśnieniami 
i modyfikacjami swz przekazanymi przez Zamawiającego  i uznaję(my) się za 
związanych uwzględnionymi w niej zapisami. 
 
Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców. 

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): 

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

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

(nazwa/firma podwykonawcy/ów)* 

 następujący zakres rzeczowy*:  

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

………………………………………………………………..………………………………………………. 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy:……………………………………………………. 
 
Wykonawca jest  (UWAGA! Niewłaściwe skreślić*) 

 Mikroprzedsiębiorcą* 
 Małym * 
 Średnim * 

 
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) 
 
Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do 
niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania postępowania zobowiązuje(my) się 
do zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem. 
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Oświadczam, że 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 postępowaniu1 * 
 
Oświadczamy, że  wskazane w osobnym pliku informacje ………………….. (podać nazwę 
pliku), stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
 
Imię i nazwisko  

 
Adres  

 
Nr telefonu  

 
Nr faksu  

 
Adres e-mail  

 
 
 

_______________ dnia ______ 2022 roku 

 

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem 

zaufanym/podpisem osobistym* przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stsowoania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) .  
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        Zał. nr 3 do swz   

 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
składane na podstawie art. 125 ust. 1  

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę urządzeń do radiołączności na potrzeby GOPR 

 

Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*: 

Nazwa Wykonawcy: 

_______________________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy: 

______________________________________________________________________  

oświadczam, co następuje: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
108 ust. 1 ustawy pzp,  art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp (wskazanych w Rozdziale XI 
SWZ). 

 

Oświadczam1, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (jeżeli dotyczy podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 lub art. 109 ust.1 pkt.4 

ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: * 

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

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania 

na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)2.  

 
1 UWAGA: w przypadku gdy nie zachodzą podstawy wykluczenia, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać 
adnotację "NIE DOTYCZY”  
2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej 
dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na 
podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 
655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
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Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w  Rozdziale XI SWZ, w szczególności w pkt 1.2.4 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI 

PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:  

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

określonych przez zamawiającego w Rozdziale XI SWZ, w szczególności w pkt 1.2.4, 

polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających 

zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów)………………… ………………………..……………………………………………… w 

następującym zakresie: ……………………………………………………………………. 

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
_______________ dnia ______ 2022 roku 

 

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem 

zaufanym/podpisem osobistym* przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

* Niepotrzebne skreślić  

 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na 
listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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Zał. nr 4 do swz 

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby 
 

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O 

SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 

WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE 

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp 

na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę urządzeń do radiołączności na potrzeby GOPR 

Nazwa Podmiotu : 

_______________________________________________________________________ 

Adres Podmiotu: 

______________________________________________________________________  

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z 

postępowania na podstawie  art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z 

postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w    Rozdziale XI SWZ, w szczególności w pkt 1.2.4 

w  następującym zakresie: …………………………………………………………………………………  

 
1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
 



 
Specyfikacja warunków zamówienia                                               znak postępowania L.dz. 107/I/2022 

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Zarząd Główny Zakopane 
 

37 

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

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 

_______________ dnia ______ 2022 roku 

 

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem 

zaufanym/podpisem osobistym* przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

* Niepotrzebne skreślić  
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                                                                                                                                                       Załącznik Nr 5 do swz 

 
Wykaz dostaw 

 
do postępowania: na dostawę urządzeń do radiołączności na potrzeby GOPR  

 

L.p. 

Rodzaj (zakres i opis) dostawy 
(zawarte tu informacje muszą 

jednoznacznie potwierdzać wymagania 
określone w Rozdziale XI pkt 1.2.4 swz) 

Wartość 
brutto 

Data 
rozpoczęcia 
(dd.mm.rrrr) 

Data 
zakończenia 
(dd.mm.rrrr) 

Nazwa, adres 
podmiotu, na rzecz 

którego została 
zrealizowana 

Wykonawca 
(wskazać nazwę wykonawcy 

składającego ofertę lub 
podmiotu, na zasobach 

którego wykonawca polega  
w rozumieniu art. 118 ust. 1 

ustawy) 

1 

 

 

   

 

2 

 

 

   

 

3 

 

 

   

 

 Tabelę powielić/ dostosować w zależności od potrzeb 
 

Uwaga: do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wyszczególnione w wykazie dostawy zostały wykonane 
należycie. 
 

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym* przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik Nr  6 do swz 

______________________ 

(nazwa /imię i nazwisko Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  
o którym mowa w art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie 

podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego 
POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę urządzeń do radiołączności na potrzeby GOPR 

 

 

Oświadczam, iż informacje podane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy 

pzp, złożonym wraz z ofertą,  w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia 

wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy pzp są nadal aktualne.  

 

 

_______________ dnia ______ 2022 roku 

 

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem 

osobistym* przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

* Niepotrzebne skreślić  
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Zał. nr 7 do swz 

Projekt umowy 
 
W dniu ……………. roku w Zakopanem pomiędzy: Górskim Ochotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym, Zarząd Główny, z siedzibą w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 65,  
zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 
0000156881, NIP: 736-10-39-808, REGON: 000706869 reprezentowanym przez: 
Naczelnika GOPR-Jerzego Siodłaka, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 
17.02.2022 r. 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 
a 
............................................................................................................................ 
reprezentowanym przez  
............................................................................................................................ 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 
 
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, znak 
postępowania: L.dz. 107/I/2022, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) zawarto umowę 
następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń do 
radiołączności na potrzeby Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w ramach  
synchronizacji i bieżącego utrzymania systemów łączności używanych w ratownictwie 
górskim, obejmujących : 
1) Zestawy retransmisyjne wg poniższej konfiguracji - 7 kompletów 

a) Przemiennik 
b) Duplekser wraz z zestawem montażowym 
c) Moduł zasilania awaryjnego 
d) Obudowa rack oraz okablowanie wewnętrzne 
e) Antena bazowa 

2) Urządzenia przenośne i akcesoria 
a) Radiotelefon cyfrowy nasobny wraz z akumulatorem - 49 sztuk 
b) Dodatkowy akumulator - 42 sztuk 
c) Mikrofonogłośnik - 35 sztuk 
d) Ładowarka wielopozycyjna - 7 sztuk 

3) Radioserwer wraz oprogramowaniem dyspozytorskim 
a) Radioserwer - 7 sztuk 
b) Oprogramowanie dyspozytorskie - 7 sztuk 

 
- zgodnie ze złożoną ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji warunków 
zamówienia oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona do niniejszej umowy oferta 
Wykonawcy wraz z opisem przedmiotu zamówienia, potwierdzającym zgodność co do 
rodzaju i wymagań określonych przez Zamawiającego.  
3. Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy, 
przy zachowaniu należytej staranności. 
4. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest Pan(i) 
…………………........................... tel. .....................………..... fax. ............................... e-
mail: ………………………………….. 
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5. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pan(i) 
…………………........................... tel. .....................……….... fax. ................................ e-
mail: ………………………………….. 
6. Zamówienie jest realizowane w ramach zadania publicznego pod tytułem „Zakup i 
wyposażenie ratowników górskich GOPR w sprzęt i ekwipunek ratowniczy w celu 
prawidłowej realizacji działań z zakresu ratownictwa górskiego”, finansowanego ze 
środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

 
§ 2 

Oświadczenia Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie 

i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę 
ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
 

§3  
Podwykonawstwo  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału 
podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców*   

2.  Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy następujący zakres czynności: 
………………………………………….( zapis ten zostanie doprecyzowany po wyborze 
Wykonawcy)  

3. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi 
podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
 

§ 4 
Dostawa i odbiór 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia określonego w § 1: 
w  terminie do dnia 31 października 2022 r.    

2. Dopuszcza się zmianę terminu wskazanego w ust. 1 w wyniku działania siły wyższej 
(takie jak epidemia, klęski żywiołowe, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, 
których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą stron umowy) mającej bezpośredni 
wpływ na termin wykonania, z zastrzeżeniem § 8 umowy.  Podstawą takiej zmiany 
jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę umowy, wskazującego na zaistnienie 
okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym. Strony ustalą nowy termin, z tym 
że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
równy będzie okresowi opóźnienia.  

3. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt Wykonawcy do Grup Regionalnych 
GOPR na podane niżej adresy: 
1) Grupa Beskidzka ul. Dębowa 2, 43-370 Szczyrk; osoba do kontaktu: Pan 
…………………..   @ ……..; tel…………………. 
2) Grupa Bieszczadzka ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok; osoba do kontaktu: Pan 
…………………..   @ ……..; tel…………………. 
3) Grupa Jurajska Podlesice 5, 42-425 Kroczyce; osoba do kontaktu: Pan …………………..   
@ ……..; tel…………………. 
4) Grupa Karkonoska ul. Sudecka 79, 58-500 Jelenia Góra; osoba do kontaktu: Pan 
…………………..   @ ……..; tel…………………. 
5) Grupa Krynicka ul. Halna 18, 33-380 Krynica-Zdrój; osoba do kontaktu: Pan 
…………………..   @ ……..; tel…………………. 
6) Grupa Podhalańska al. 1000-lecia 1, 34-700 Rabka-Zdrój; osoba do kontaktu: Pan 
Pan …………………..   @ ……..; tel…………………. 
7) Grupa Sudecka ul. Poznańska 6, 58-303 Wałbrzych; osoba do kontaktu: Pan Pan 
…………………..   @ ……..; tel…………………. 
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- wg podziału przedstawionego przez Zamawiającego niezwłocznie po zawarciu 
umowy. 

4. O terminie odbioru przedmiotu zamówienia  Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego na piśmie lub drogą elektroniczną z co najmniej trzydniowym 
wyprzedzeniem przed planowanym terminem dostawy, na adresy kontaktowe podane w 
ust. 3. 
5. Odbiór ekwipunku, o którym mowa w § 1 ust. 1-4 niniejszej umowy zostanie 
poprzedzony sprawdzeniem zgodności dostawy z ofertą w obecności upoważnionych 
przez Strony osób i potwierdzony cząstkowym  protokołem zdawczo-odbiorczym na 
okoliczność dostawy danej części do Grup Regionalnych GOPR, z zastrzeżeniem ust. 6. 
6. Podstawą odbioru całości dostawy będzie protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący 
wszystkie częściowe dostawy we wskazanych Grupach Regionalnych GOPR, z 
załączonymi protokołami cząstkowymi dostarczonych urządzeń, o których mowa w § 1 
niniejszej umowy . 

 
§ 5 

Warunki gwarancji 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 

................... miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru. 

2. Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez producenta sprzętu lub podmiot 
autoryzowany przez producenta.  Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia obowiązku 
kontaktu z producentem przez cały okres gwarancyjny. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, w miejscu 
lokalizacji przedmiotu zamówienia, następujących usług: 

1) napraw uszkodzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i 
materiałowymi przy wykorzystaniu nowych nie regenerowanych, nie 
używanych części i podzespołów; 

2) testowania poprawności działania sprzętu po wykonaniu jego naprawy; 
3) telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących sprzętu, 

zwanych dalej „usługami serwisu gwarancyjnego”. 
4. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego według 

poniższych zasad: 
1) usługi serwisu gwarancyjnego świadczone będą w dni robocze w godzinach od 

8 do 16 na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Zamawiającego; 
2) usługi testowania, wymienione w ust. 2 świadczone będą przez Wykonawcę 

automatycznie, po każdej naprawie, bez konieczności dokonywania odrębnego 
zgłoszenia przez Zamawiającego; 

3) zgłoszenia będą przyjmowane na numerem tel. ...................... lub na numer 
faks: ..................... a także na e-mail: .........................................  w dni 
robocze od godziny 8 – 16;  

4) obsługa zgłoszeń będzie się odbywać w języku polskim; 
5) czas reakcji lub naprawy wad, usterek lub awarii radioserwera, o którym 

mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy,  wynosić będzie: 
a) reakcja na zgłoszenie awarii sprzętu w dni robocze w godzinach od 8 do 16, 

od chwili zgłoszenia awarii do chwili kontaktu serwisanta z osobą wskazaną 
przez zgłaszającego nastąpi nie później niż do końca następnego  dnia 
roboczego. W przypadku zgłoszenia awarii w piątek po godzinie 16, reakcja 
serwisu na zgłoszenie nie może nastąpić później niż w pierwszym dniu 
roboczym następującym po dniu wolnym od pracy. 

b) maksymalny czas naprawy sprzętu liczony od chwili zgłoszenia awarii do 
chwili usunięcia awarii potwierdzonej diagnostyką lub testem wynosi  7 dni 
roboczych. 

c) w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin, Wykonawca 
zobowiązany jest  dostarczyć Zamawiającemu komputer zastępczy. 

5. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu. Jednakże w 
przypadku konieczności wykonania naprawy w serwisie Wykonawcy, Wykonawca 
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zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu 
naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy. 

6. Zakres usług serwisu gwarancyjnego obejmuje również dojazd i pracę osób 
wykonujących czynności serwisowe w imieniu Wykonawcy. 

7. Każda osoba wykonująca w imieniu Wykonawcy usługi serwisu gwarancyjnego będzie 
posiadała dokument tożsamości i pisemne upoważnienie  wystawione przez 
Wykonawcę oraz będzie zobligowana stosować się do przepisów wewnętrznych 
Zamawiającego dotyczących ruchu osobowego i materiałowego. 

8. Wykonawca będzie wykonywał usługi serwisu  gwarancyjnego przy wykorzystaniu 
własnych materiałów, sprzętu i narzędzi. 

9. Części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług serwisu 
gwarancyjnego stają się własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich 
bezpośredniego odbioru od Zamawiającego i utylizacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

10. W przypadku  wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia karty gwarancyjnej (jeśli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz 
z jej tłumaczeniem na język polski. 

11. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek objętych gwarancją w 
wyznaczonym terminie lub sprzecznie z warunkami gwarancji, Zamawiający  może 
usunąć je na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie 
trzeciej, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji, chyba że działanie 
Zamawiającego lub osoby trzeciej spowoduje uszkodzenie naprawianego sprzętu. W 
przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia Zamawiający zobowiązany jest, w 
formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian, 
wymiany na nowe urządzenie itp.), w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
wypłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez 
Zamawiającego kosztu wykonania tych prac. 

12. W razie co najmniej dwukrotnej naprawy w okresie gwarancji tego samego 
urządzenia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, 
wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę. 
Termin na wymianę wynosi maksymalnie 14 dni od chwili zgłoszenia żądania przez 
Zamawiającego. W razie wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, termin 
gwarancji biegnie na nowo. 

13. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych 
przez producentów sprzętu. Warunki gwarancji mają pierwszeństwo przed warunkami 
gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki 
gwarancji przyznają Zamawiającemu silniejszą ochronę. 

14. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu 
rękojmi za wady, przy czym okres rękojmi równa się okresowi udzielonej gwarancji. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie za dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą  

wynosi netto:....................... zł plus podatek VAT ….%  
w kwocie ….. zł co daje kwotę brutto: ……………… zł  (słownie złotych: 
...................................). 

2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie jest ostateczne i zawiera wszystkie koszty 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, określone w ust. 1 po dostarczeniu całości 
przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 
potwierdzonego protokołem odbioru i złożeniu faktury.  

4. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy nastąpią przelewem na wskazany 
w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5. W przypadku wyboru przez Wykonawcę wysłania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej należy ją wysłać do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
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Elektronicznego Fakturowania (PEF): skrócona nazwa skrzynki: GOPR–Zarząd Główny; 
 Typ/Numer skrzynki PEPPOL: NIP 7361039808. 

6. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, określonej w ust. 1 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienia w transakcjach 
handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 424). 
 

§ 7 
Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne 
z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu niniejszej umowy; 

b) 0,2 % za każdy dzień zwłoki wymiany lub usunięcia wad,  o których mowa w 
§ 5 ust. 2 niniejszej umowy; 

3. W przypadku odstąpienia od umowy  jednej ze stron, strona winna odstąpienia zapłaci 
drugiej karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu 
zamówienia określonej w § 6 ust. 1 umowy. 

4. Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  strony  
wynosi 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy . 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
kary umowne na zasadach ogólnych. 
6. . Wykonawca dokona zapłaty kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie 
w terminie i na rachunek określony w wystawionej przez Zamawiającego nocie 
obciążeniowej. Termin zapłaty kar umownych, wskazany w nocie obciążeniowej, będzie 
liczony od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty wraz z notą obciążeniową. 
Doręczenie może odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, 
osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanego wezwania do 
zapłaty oraz noty). 
 

§ 8 
ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
2. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotowej umowy, 
o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio 
przepis art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
3. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 
których mowa w ust. 2 wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, w 
uzgodnieniu z wykonawcą dokona zmiany umowy, w szczególności przez  zmianę terminu 
wykonania umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w sytuacji 
wstrzymania dostaw asortymentu objętego zamówieniem, trudności w dostępie do 
asortymentu związanych z wystąpieniem COVID-19.  
4. Podstawą zmiany, o której mowa w ust. 3  jest udokumentowanie wpływu COVID-19 
na realizację umowy poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia z uzasadnieniem  
lub/i dokumentu potwierdzającego wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 
COVID-19 na należyte wykonanie umowy i akceptacja Zamawiającego.  
5. Strony ustalą nowy termin, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi opóźnienia.  
6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 
w zakresie zmiany cen z uwagi na  ustawową zmianę stawki podatku VAT, przy czym 
zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto- zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują 
od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów. 
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§ 9 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych,  Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy ustawy z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych. 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
-opis przedmiotu zamówienia wg zał. nr 1 do swz; 
- formularz oferty wg zał. nr 2 do swz 

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

Zamawiający      Wykonawca 


