Warszawa: 10/II/2008
Numer ogłoszenia: 214959 - 2008; data zamieszczenia: 12.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro AdministracyjnoGospodarcze , ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0 22 58 56 525,
fax. 0 22 58 56 565.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 10/II/2008.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa urządzeń
łączności przewodowej..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.00.00.00-3, 30.19.13.00-7, 32.54.60.00-2,
32.55.00.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 2.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: w części I- 2 000 pln; w części II - 5 500 pln; w części III - 1
200 pln.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy w tym: 1. Posiadają
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia. Spełnienie powyŜszych warunków podlegać będzie ocenie
Zamawiającego dokonywanej metodą 0 - 1, tj. spełnia - nie spełnia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.Oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2.Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy. 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Dokument, o
którym mowa w ppkt 3, zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006 r. poz. 605) Wykonawca moŜe złoŜyć w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Podpisy powinny dać się jednoznacznie zidentyfikować. 5.Dokumenty sporządzone w
języku innym niŜ polski naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę. Inne oświadczenia i dokumenty potwierdzające,
Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
Wykonawca zobowiązany jest do podania i załączenia: w części I - producenta oraz
typu-modelu i załączenia specyfikacji technicznej w przypadku zaoferowania
urządzeń równowaŜnych; w części II - producenta oraz typu-modelu i załączenia
specyfikacji technicznej w przypadku zaoferowania urządzeń równowaŜnych; w
części III - producenta oraz typu-modelu i załączenia specyfikacji technicznej.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.abw.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:
www.bip.abw.gov.pl.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 22.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych BAG ABW ul.
Samochodowa 5 - Biuro Przepustek.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: karty.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa kart
peryferyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.00.00.00-3, 32.54.60.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: aparaty telefoniczne.
•

•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa
aparatów telefonicznicznych wraz z przystawkami, zestaw słuchawkowy, rejestratoe
rozmów..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.00.00.00-3, 32.55.00.03-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: faksy.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa faksów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.00.00.00-3, 30.19.13.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

ZATWIERDZAM

Nr sprawy 10/II/2008

S PE CY FI KACJ A I S T O T NYCH W ARUNKÓ W ZAMÓ W I E NI A
(siwz)
1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa
Adres do korespondencji:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Samochodowa 5, 02-652 Warszawa
tel. 022 585 65 25 fax 022 585 65 65
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655), zwanej dalej ustawą i zgodnie z art. 39
ustawy.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń łączności przewodowej w asortymencie
i ilości określonej w „Wykazie asortymentowo-ilościowo-cenowym” zwanym dalej Wykazem
stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.
2. Załączniki stanowią integralną część siwz.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŜnych.
4. Zamawiający wymaga, co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia.
4. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz
informacja o dopuszczeniu ofert wariantowych:
1.

2.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część I – karty peryferyjne,
Część II – aparaty telefoniczne wraz z przystawkami, zestaw słuchawkowy, rejestrator
rozmów,
Część III – faxy laserowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według „Wspólnego Słownika Zamówień”
32546000 - 2 - cyfrowe wyposaŜenie central
32550000 - 3 - sprzęt telefoniczny
30191300 - 7 - urządzenia faxowe

5. Termin wykonania zamówienia:
8 tygodni od dnia podpisania umowy.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy w tym:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Spełnienie powyŜszych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą
0 – 1, tj. spełnia - nie spełnia.
7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy – (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do siwz).
2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do siwz).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
4. Dokument, o którym mowa w ppkt 3, zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr
87 z dnia 24 maja 2006 r. poz. 605) Wykonawca moŜe złoŜyć w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Podpisy powinny
dać się jednoznacznie zidentyfikować.
5. Dokumenty sporządzone w języku innym niŜ polski naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8. Inne oświadczenia i dokumenty potwierdzające, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
Wykonawca zobowiązany jest do podania i załączenia:
w części I - producenta oraz typu/modelu i załączenia specyfikacji technicznej w przypadku
zaoferowania urządzeń równowaŜnych;
w części II - producenta oraz typu/modelu i załączenia specyfikacji technicznej w przypadku
zaoferowania urządzeń równowaŜnych;
w części III - producenta oraz typu/modelu i załączenia specyfikacji technicznej.
9. Wymagania dotyczące wadium:
1. Wadium w części I w wysokości 2000 PLN, (słownie: dwa tysiące złotych),
w części II w wysokości 5500 PLN, ( słownie: pięć tysięcy pięćset złotych),
w części III w wysokości 1200 PLN, ( słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)
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naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w pkt 14 ppkt 2 niniejszej
siwz na rzecz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ul. Rakowiecka 2A, 00-993
Warszawa z dopiskiem „wadium w części /ch______w postępowaniu 10/II/2008”.
2.

3.

Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
• pieniądzu;
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;
• gwarancjach bankowych;
• gwarancjach ubezpieczeniowych;
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)
Wadium w formie pienięŜnej naleŜy wnieść na konto:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospoadarcze
1010101010 0092 6313 9130 0000

Za termin wniesienia wadium w formie pienięŜnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego. Dowód potwierdzenia wniesienia wadium w formie pienięŜnej w postaci kopii
przelewu potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” naleŜy dołączyć do oferty.
4. W przypadku złoŜenia wadium w pozostałych formach wymienionych w ppkt. 2 kopię dowodu
wniesienia wadium załączyć do oferty a oryginał dokumentu umieścić w oznaczonej kopercie
„oryginał dowodu wniesienia wadium” i złoŜyć razem z ofertą.
5. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust.1, 2 i 4 ustawy.
10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów:
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu.
11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
BoŜena Nieczyporowska, tel. 022 58 56 130, 0-723-690-517;
Artur Kupiec, tel. 022-58 56 131, 0-695 673 390.
12. Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosił będzie 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
13. Opis sposobu przygotowania ofert:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia
(z podziałem na części), część lub wybrane części zmówienia.
Wykonawca winien przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej siwz.
W części I i II Wykazu Wykonawca obowiązany jest do podania nazwy producenta i modelu
w przypadku zaoferowania równowaŜnych urządzeń łączności przewodowej oraz w części III
Wykazu Wykonawca winien wskazać producenta i model oferowanego urządzenia.
Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną
czytelną techniką w sposób trwały wg formularza oferty - załącznika nr 1 do niniejszej siwz.
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych
formularzach pod warunkiem, Ŝe ich treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez
Zamawiającego w niniejszej siwz oraz warunkom określonym w ustawie.
Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę(-y) upowaŜnioną
(-e) do reprezentowania firmy wymienioną (-e) w rejestrze handlowym firmy (wpisie do
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7.

8.
9.

10.
11.

ewidencji działalności gospodarczej) lub przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy
(wymagane jest pełnomocnictwo w formie pisemnej, w oryginale).
Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
(Dz.U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503) co, do których wykonawca zastrzegł, nie później niŜ
w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być one udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą:
"nie udostępniać - tajemnica przedsiębiorstwa" i załączone jako odrębna część niezłączona
z jawną częścią oferty w sposób trwały.
Strony oferty powinny być ponumerowane, miejsca, w których wykonawca wniósł poprawki
winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Oferta winna być umieszczona w zaklejonej kopercie, która będzie zaadresowana na adres
Zamawiającego:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Samochodowa 5
02-652 Warszawa
będzie posiadać oznaczenie „Oferta na dostawę łączności przewodowej 10/II/2008 - proszę
nie otwierać przed posiedzeniem komisji. (W przypadku braku tej informacji lub
niewłaściwego zaadresowania koperty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
wynikające z tego powodu zdarzenia np: omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nie
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert).
Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby
moŜna było odesłać ofertę, w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1.
Ofertę naleŜy złoŜyć w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Administracyjno
-Gospodarczego ABW, 02-652 Warszawa, ul. Samochodowa 5 w Biurze Przepustek.
2.
Termin składania ofert upływa dnia 22-09-2008 roku o godzinie 10.00.
3.
W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
4.
Oferta złoŜona po terminie, zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
5.
Oferty zostaną otwarte w dniu 22-09-2008 roku o godzinie 10.15 w Wydziale Zamówień
Publicznych BAG ABW: Warszawa ul. Samochodowa 5 (sala konferencyjna).
6.
W celu uczestniczenia w otwarciu ofert naleŜy zgłosić się, co najmniej 15 minut przed
wyznaczonym terminem otwarcia ofert w Biurze Przepustek z dokumentem toŜsamości.
15. Opis sposobu obliczenia ceny:
1.

Cena musi zawierać zapłatę za przedmiot zamówienia wyraŜoną w złotych polskich, wszelkie
inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, w tym
koszty dostawy do magazynu Zamawiającego oraz koszty ubezpieczenia i opłat celnych.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do podania:
•

cen jednostkowych netto wyraŜonych cyfrowo, wartości netto wyraŜonej
cyfrowo, stawki VAT wyraŜonej cyfrowo oraz wartości brutto wyraŜonej
cyfrowo na kaŜdą pozycję zaoferowanej części;

•

wartości brutto wyraŜonej cyfrowo i słownie oddzielnie na kaŜdą
zaoferowaną część zmówienia.
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16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
1.
Oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i które nie podlegają odrzuceniu zostaną poddane procedurze
oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszej siwz.
2.
Kryteria oceny ofert:
•
jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
•
liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium cena zostanie
wyliczona wg wzoru:
C
C = min × 100 pkt
C bad
gdzie:
C – liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium cena,
Cmin – najniŜsza cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cbad – cena oferty badanej nieodrzuconej.
3.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyŜszą ilość punktów
(100 pkt.).
17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1.
Zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed upływem
terminu związania ofertą.
2.
O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę w trybie
roboczym.
3.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,
ogólne warunki umowy albo wzór umowy:
Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do niniejszej siwz.
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia:
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej” z wyłączeniem przepisów dotyczących odwołań i skarg.
20. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:
W przypadku uniewaŜnienia postępowania, z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego,
Wykonawcom, którzy złoŜą oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługiwać będzie roszczenie
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów
przygotowania oferty.
21. Podwykonawcy:
Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
22. Integralną część niniejszej specyfikacji są nw. załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz oferty - na 3 str.
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – na 1 str.
Załącznik nr 3 – istotne postanowienia umowy – na 3 str.
Załącznik nr 4 - specyfikacja techniczna – na 6 str.
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Załącznik nr 1 do siwz 10/II/2008

pieczęć adresowa Wykonawcy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
00-993 Warszawa
ul. Rakowiecka 2A

OFERTA
Działając w imieniu i na rzecz firmy:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 10/II/2008 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń łączności
przewodowej dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, składamy niniejszą ofertę.
1. Oferujemy realizację zamówienia w części I zgodnie z poniŜszym wykazem osortymentowo-ilościowo-cenowym za łączną kwotę:
0,00 zł
brutto,
(słownie:

brutto).

2. Oferujemy realizację zamówienia w części II zgodnie z poniŜszym wykazem osortymentowo-ilościowo-cenowym za łączną kwotę:
0,00 zł
brutto,
(słownie:

brutto).

3. Oferujemy realizację zamówienia w części III zgodnie z poniŜszym wykazem osortymentowo-ilościowo-cenowym za łączną kwotę
0,00 zł
brutto,
(słownie:

brutto).

4. Zapewniamy wykonanie zamówienia w ciągu 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
5. Udzielimy gwarancji w wymiarze …………………………………… na dostarczone urządzenia wymienione w Części I
6. Udzielimy gwarancji w wymiarze …………………………………… na dostarczone urządzenia wymienione w Części II
7. Udzielimy gwarancji w wymiarze …………………………………… na dostarczone urządzenia wymienione w Części III
8. Akceptujemy warunki płatności w formie przelewu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury.

str. 1

WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWY
wypełnić w przypadku zaoferowania urządzenia równowaŜnego
Lp

Asortyment
producent

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa
(netto)

Wartość
(netto)

Stawka
VAT

Wartość
(brutto)

model

CZĘŚĆ I
1.

Karta peryferyjna STMD3 do centrali Hipath
4500 v1.0 wraz z licencjami – numer
katalogowy L30220-Y600-A451

szt.

1

0,00

0,00

2.

Karta peryferyjna STMD3 do centrali Hipath
4500 v4.0 wraz z licencjami – numer
katalogowy - L30220-Y600-A451

szt.

1

0,00

0,00

3.

Karta peryferyjna DIUN2 do centrali Hicom
330E v2.0 – numer katalogowy L30220Y600-A231 = S30810-Q2196-X

szt.

1

0,00

0,00

4.

Karta peryferyjna L30220Y-600-A416, HG
3500 do centrali Hipath 4500 v4.0 wraz z
licencjami i montaŜem

szt.

2

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

CZĘŚĆ II
wypełnić w przypadku zaoferowania urządzenia równowaŜnego
Lp

Asortyment
producent

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Aparat telefoniczny OPTIPOINT 420
ECONOMY – HFA- kolor arctic L30250F600-A722
Aparat telefoniczny OPTIPOINT 420
ADVANCE – HFA- kolor arctic L30250F600-A188
Przystawka do aparatu OPTIPOINT KEY
MODULE 420-HFA – kolor arctic L30250F600-A118
Aparat telefoniczny OPENSTAGE 80 Silver
Blue-HFA L30250-F600-C119
Przystawka do aparatu OPENSTAGE KEY
MODULE 80 Silver Blue HFA
Aparat telefoniczny OPENSTAGE 60 Ice
Blue – HFA L30250-F600-C122

Cena jednostkowa
(netto)

Wartość
(netto)

Stawka
VAT

Wartość
(brutto)

j.m.

Ilość

szt.

160

0,00

0,00

szt.

45

0,00

0,00

szt.

75

0,00

0,00

szt.

2

0,00

0,00

szt.

4

0,00

0,00

szt.

4

0,00

0,00

model
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wypełnić w przypadku zaoferowania urządzenia równowaŜnego
Lp

Asortyment
producent

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa
(netto)

Wartość
(netto)

Stawka
VAT

Wartość
(brutto)

model

8.

Przystawka do aparatu OPENSTAGE KEY
MODULE 60 - HFA Ice Blue L30250-F600C121

szt.

8

0,00

0,00

9.

Rejestrator rozmów, moduł poczty głosowej
VME do centrali Hicom 350E

szt.

1

0,00

0,00

szt.

15

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy
10. PLANTRONICS CS70N do aparatu Siemens
Optipoint 500

RAZEM

CZĘŚĆ III
Lp

Asortyment

producent

model

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa
(netto)

Wartość
(netto)

Stawka
VAT

Wartość
(brutto)

1.

Fax laserowy

szt.

20

0,00

0,00

2.

Fax laserowy z funkcją drukarki i kopiarki

szt.

12

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

0,00

Oferta została złoŜona na ………. ponumerowanych stronach.
2008 r.
Miejscowość
Podpis osoby (osób) upowaŜnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

str. 3

Załącznik nr 2 do siwz 10/II/2008
___________________ dnia _____________ .2007 r.
pieczątka firmowa wykonawcy
OŚWIADCZENIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu firmy:
__________________________________________________________________________________________
(podać nazwę firmy)
oświadczamy Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
2.
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
3.
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, który mówi, Ŝe z
postępowania wyklucza się:
 wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia
postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
 wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
 wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
 osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
 podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-3,
 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe
udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
 wykonawców, którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 wykonawców, którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierały błędy, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3,
 wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się
na przedłuŜenie okresu związania ofertą.

__________________________
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 do siwz 10/II/2008
Istotne postanowienia umowy
Zawarta w dniu ………………. pomiędzy:
Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z siedzibą w Warszawie
ul. Rakowieckiej 2a, NIP: 521-31-99-092, Regon:015179728, reprezentowanym przez:

przy

Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
z siedzibą
zwaną dalej „Wykonawcą”.
§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca, na podstawie niniejszej umowy zobowiązany jest do dostawy urządzeń łączności
przewodowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do
umowy, stanowiącego integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia nowe, wolne od wad, które nie były
przedmiotem ekspozycji, elementem szkolenia bądź innej formy uŜytkowania.
§2
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za przedmiot umowy określony w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości ………….brutto (słownie …………..).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera zapłatę za przedmiot umowy, wszelkie inne
koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, w tym koszty
dostawy do magazynu Zamawiającego oraz wszystkie koszty pochodne (między innymi:
ubezpieczenia, opłaty celne, itp.).
3. Płatność, o której mowa w ust. 1 będzie dokonana przez Zamawiającego w formie przelewu na
konto Wykonawcy, wskazane na fakturze w ciągu 14 dnia od dostarczenia przedmiotu umowy
na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT.
4. Świadczenie uznaje się za spełnione w dniu wystawienia dokumentu finansowego (polecenia
przelewu) oraz przekazanie go do banku celem realizacji.
§3
Termin i miejsce realizacji
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na
własny koszt, w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy.
2. Dopuszczalne są częściowe dostawy urządzeń przed upływem terminu określonego w ust.1 pod
warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym terminu dostawy oraz wykazu
dostarczanych urządzeń.
3. W przypadku niezgodności asortymentu, ilości lub jakości, Wykonawca winien niezwłocznie
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nie później niŜ w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia dostarczyć na własny koszt
urządzenia zgodne z umową.
4. W przypadku dostaw częściowych zapłata moŜe być dokonana za dostarczone urządzenia na
zasadach określonych w §2 ust.3.
5. W przypadku ujawnienia wad jakościowych urządzeń, których nie moŜna było stwierdzić
w chwili dostawy, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Wykonawcę o tym
fakcie w formie pisemnej.
§4
Gwarancja
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenia w wymiarze ____
miesięcy. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się z chwilą podpisania protokołu odbioru.
2. Uszkodzenia powstałe w okresie gwarancji, a takŜe stwierdzone przez uŜytkownika wady, będą
usuwane
przez
Wykonawcę
po
telefonicznym_________________________,
pisemnym________________________ lub Internet email________________ zgłoszeniu
zamawiającego. Naprawa będzie dokonana w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia. Okres
naprawy gwarancyjnej przedłuŜy odpowiednio czas udzielonej gwarancji.
3. W przypadku niemoŜności usunięcia wad w powyŜszym terminie Wykonawca obowiązany jest
na czas naprawy dostarczyć równorzędne urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy o nie gorszych parametrach
w przypadku trzykrotnego wystąpienia wady i po dokonaniu trzech kolejnych napraw.
5. Uprawnienie Zamawiającego z tytułu gwarancji nie narusza uprawnień wynikających z rękojmii
za wady rzeczy.
§5
1.

2.

3.

4.
5.

Kary umowne
W przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający moŜe obciąŜyć
Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za kaŜdy dzień
opóźnienia, ale nie więcej niŜ 10 % wartości przedmiotu umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleŜących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kary umownej
w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze świadczenia gwarancji w przewidzianym
terminie Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,03%
wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 za kaŜdy dzień opóźnienia, jednak
nie więcej niŜ 10% tej wartości.
Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przekraczającego wysokość kar umownych.
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy
z powodu siły wyŜszej.
§7

Odstąpienie od umowy
1. Strony postanawiają, Ŝe Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy
Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionych przyczyn pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie, w terminie określonym w tym wezwaniu.
2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia
ustaleń umowy, w szczególności, gdy przekroczy termin dostawy, o którym mowa w § 3 ust.1.
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§8
Poufność
Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezterminowego niewykorzystywania przez Wykonawcę
nazw: „ABW” i „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego” w jakiejkolwiek akcji
marketingowej.
§9
Postanowienia końcowe
1. Strony Umowy postanawiają, Ŝe w razie sporów wynikłych z niniejszej umowy lub z nią
związanych, podejmą starania w celu ich polubownego rozstrzygnięcia na drodze
bezpośrednich negocjacji, które rozpoczną się nie później niŜ 5 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia wzywającego Stronę do rozpoczęcia negocjacji. Jeśli po 5 dniach od
rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie
rozstrzygnąć sporu, to kaŜda ze Stron moŜe poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
3. Wykonawca nie ma prawa powierzać wykonania przedmiotu umowy innej osobie bez zgody
Zamawiającego wyraŜonej na piśmie.
4. Wszystkie oświadczenia i zawiadomienia związane z wykonaniem umowy muszą być
wyraŜone na piśmie i doręczone drugiej stronie. Za doręczoną uwaŜa się równieŜ przesyłkę
dwukrotnie awizowaną w urzędzie pocztowym, w ostatnim dniu awizacji, na ostatnio wskazany
przez Stronę adres.
5. Załącznik/ki stanowią integralną cześć umowy.
6. Strony nie przewidują moŜliwości dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z tej
umowy na rzecz osób trzecich.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007
roku, Nr 223, poz.1655) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93 ze zm.).
8. Umowę sporządzono w ______jednobrzmiących egzemplarzach.
9. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 4 do siwz 10/II/2008

CZEŚĆ I

1. Karta peryferyjna STMD3 do centrali Hipath 4500 v1.0 wraz z licencjami – numer
katalogowy L30220-Y600-A451 – szt. 1
lub równowaŜna spełniająca minimalne wymagania: na karcie powinno znajdować się
osiem portów abonenckich ze stykiem SO. KaŜdy port powinien być skonfigurowany jako
połączenie punkt-punkt lub jako magistrala (punkt-wielopunkt) i umoŜliwiać jednoczesne
korzystanie z dwóch kanałów B (po 64 kbit/s) i kanału D (16 kbit/s). Karta powinna
umoŜliwiać zasilanie podłączonych terminali. Do karty naleŜy dołączyć kabel stacyjny o dł.
minimum 20 metrów, umoŜliwiający rozszycie portów na przełącznicy telekomunikacyjnej
wyposaŜonej w łączówki typu „Krone”.
2. Karta peryferyjna STMD3 do centrali Hipath 4500 v4.0 wraz z licencjami – numer
katalogowy - L30220-Y600-A451 – szt. 1
lub równowaŜna spełniająca minimalne wymagania: na karcie powinno znajdować się
osiem portów abonenckich ze stykiem SO. KaŜdy port powinien być skonfigurowany jako
połączenie punkt-punkt lub jako magistrala (punkt-wielopunkt) i umoŜliwiać jednoczesne
korzystanie z dwóch kanałów B (po 64 kbit/s) i kanału D (16 kbit/s). Karta powinna
umoŜliwiać zasilanie podłączonych terminali. Do karty naleŜy dołączyć kabel stacyjny o dł.
minimum 20 metrów, umoŜliwiający rozszycie portów na przełącznicy telekomunikacyjnej
wyposaŜonej w łączówki typu „Krone”.
3. Karta peryferyjna DIUN2 do centrali Hicom 330E v2.0 – numer katalogowy L30220Y600-A231 = S30810-Q2196-X – szt. 1
lub równowaŜna spełniająca minimalne wymagania: umoŜliwia przyłączenie dwóch
traktów 2 Mbit/s 30B+D
4. Karta peryferyjna L30220Y-600-A416, HG 3500 do centrali Hipath 4500 v4.0 wraz
z licencjami i montaŜem – 2 szt.
lub równowaŜna spełniająca minimalne wymagania: moduł bramy głosowej VoIP
(HG3500), zintegrowany z centralą moduł z interfejsem LAN (Ethernet 10/100) do
transmisji głosowej i faksowej z wykorzystaniem kodeka G.711 lub G.729a z wykrywaniem
ciszy na łączu VAD połączonym z generacją szumu podkładowego dla komfortu odsłuchu.
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MoŜliwość uruchomienia następujących usług VoIP:
• VoIP w architekturze HFA (z dostępem do zaawansowanych usług systemu)
(Siemens H323)
• VoIP w architekturze IPDA (łączenie półek wyniesionych systemu Hipath)
• Native SIP
• SIP trunking
• IP trunking (H.323 i CorNet IP (Siemens proprietary)
Pojedynczy moduł transmituje do 120 rozmów jednocześnie i umoŜliwia
skonfigurowanie do 240 abonentów (overbooking)
CZEŚĆ II
1.Aparat telefoniczny OPTIPOINT 420 ECONOMY – HFA- kolor arctic L30250-F600A722 – szt. 160
lub równowaŜny zgodny z protokołem VoIP HFA, do centrali Siemens Hipath 4500
v 4.0 spełniający minimalne wymagania:
•

pełne zarządzanie programowaniem i ustawieniami telefonu z aplikacji
terminalowych systemu Hipath Manager

2.

•

ilość przycisków - 12

•

interaktywne menu

•

montaŜ na ścianie

•

regulacja głośności

•

dowolność programowania przycisków

•

wyświetlacz 2x24 znaki

•

regulacja wyświetlacza.

Aparat telefoniczny OPTIPOINT 420 ADVANCE – HFA- kolor arctic L30250
-F600-A188 – szt. 45
lub równowaŜny zgodny z protokołem VoIP HFA, do centrali Siemens Hipath 4500
v 4.0 spełniający minimalne wymagania:
•

pełne zarządzanie programowaniem i ustawieniami telefonu z aplikacji
terminalowych systemu Hipath Manager

•

ilość przycisków – 19

•

interaktywne menu

•

zestaw głośnomówiący

•

moŜliwość podłączenia dwóch adapterów

•

montaŜ na ścianie

•

regulacja głośności
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3.

•

dowolność programowania przycisków

•

wyświetlacz 2 x 24 znaki

•

gniazdo zestawu słuchawkowego

•

port USB

•

podświetlany wyświetlacz

•

regulacja wyświetlacza.

Przystawka do aparatu OPTIPOINT KEY MODULE 420-HFA – kolor arctic
L30250-F600-A118 – szt. 75
lub równowaŜny współpracujący z aparatami telefonicznymi wymienionymi
w punkcie 2 spełniający minimalne wymagania:
•

pełne zarządzanie programowaniem przystawki z aplikacji terminalowych
systemu Hipath Manager

•

16 klawiszy funkcyjnych z sygnalizacją optyczną w tym 15 klawiszy
programowalnych, 1 klawisz z funkcją „Shift”.

4.

Aparat telefoniczny OPENSTAGE 80 Silver Blue-HFA L30250-F600-C119 – szt. 2
lub równowaŜny zgodny z protokołem VoIP HFA, do centrali Siemens Hipath 4500
v4.0 spełniający minimalne wymagania:
•

pełne zarządzanie programowaniem i ustawieniami telefonu z aplikacji
terminalowych systemu Hipath Manager

•

ilość przycisków – 19

•

interaktywne menu

•

zestaw głośnomówiący

•

moŜliwość podłączenia dwóch adapterów

•

montaŜ na ścianie

•

regulacja głośności

•

dowolność programowania przycisków

•

wyświetlacz 4 x 24 znaki

•

gniazdo zestawu słuchawkowego

•

port USB

•

regulacja wyświetlacza.
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5.

Przystawka do aparatu OPENSTAGE KEY MODULE 80 Silver Blue HFA –szt. 4
lub równowaŜny współpracujący z aparatami telefonicznymi wymienionymi
w punkcie 4 spełniający minimalne wymagania:
•

pełne zarządzanie programowaniem przystawki z aplikacji terminalowych
systemu Hipath Manager

6.

Aparat telefoniczny OPENSTAGE 60 Ice Blue – HFA L30250-F600-C122 – szt. 4
lub równowaŜny zgodny z protokołem VoIP HFA, do centrali Siemens Hipath 4500
v4.0 spełniający minimalne wymagania:
•

pełne zarządzanie programowaniem i ustawieniami telefonu z aplikacji
terminalowych systemu Hipath Manager

7.

•

ilość przycisków – 19

•

interaktywne menu

•

zestaw głośnomówiący

•

moŜliwość podłączenia dwóch adapterów

•

montaŜ na ścianie

•

regulacja głośności

•

dowolność programowania przycisków

•

wyświetlacz 4 x 24 znaki

•

gniazdo zestawu słuchawkowego

•

port USB

•

regulacja wyświetlacza.

Przystawka do aparatu OPENSTAGE KEY MODULE 60 - HFA Ice Blue
L30250-F600-C121 – szt. 8
lub równowaŜny współpracujący z aparatami telefonicznymi wymienionymi
w punkcie 6 spełniający minimalne wymagania:
• pełne zarządzanie programowaniem przystawki z aplikacji terminalowych
systemu Hipath Manager

8.

Rejestrator rozmów, moduł poczty głosowej VME do centrali Hicom 350E – szt. 1
lub równowaŜny spełniający minimalne wymagania: poczta głosowa VME Office 8
linii dostępowych, 500 skrzynek, 36 godzin nagrania, zaawansowane rozwiązanie
Voice Mail oparte na pamięci Flash. Wbudowany modem do zdalnego zarządzania.
VME OFFICE moŜe być podłączony do centrali HiPath 4000 przez łącza analogowe
lub przez port RS-232.
Do konfiguracji urządzenia słuŜy dostarczone oprogramowanie VUP, pracujące w
środowisku Windows, lub telefon z sygnalizacją DTMF.
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9.

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PLANTRONICS CS70N do aparatu Siemens
Optipoint 500 – 15 sztuk
• Technologia –DECT (1,8 Ghz);
• Zewnętrzna stacja bazowa
• 3 diody sygnalizacyjne na stacji bazowej- słuchawka włączona, optyczna
sygnalizacja prowadzonej rozmowy/wyciszony mikrofon, ładowanie słuchawki
• zewnętrzny podnośnik słuchawki telefonu z regulacja wysokości
• czas rozmowy min. 4 godziny
• czas czuwania min. 24 godziny
• czas pełnego ładownia baterii max 5 godzin
• dźwiękowa sygnalizacja w słuchawce ostrzegająca o braku zasięgu sygnału z
bazy
• regulacja głośności nadawanego dźwięku – 36 dB+/-0,5 dB z regulacją co 3dB
• regulacja głośności odbieranego dźwięku – 14 dB+/-0,5 dB z regulacją co 3dB
• automatyczna ochrona słuchu-maksymalna głośność w słuchawce 118 dBSPL
• bateria litowo-jonowa
• wymienne słuchawki i rurki głosowe
CZEŚĆ III

1.

FAX LASEROWY - 20 sztuk, spełniający minimalne wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

technologia druku laserowa,
rozmiar nośnika A4 ,
typ modemu – umoŜliwiający zaprogramowanie stałej prędkości transmisji
9600 bps,
rozdzielczość w poziomie minimum 600 dpi ,
rozdzielczość w pionie minimum 600 dpi ,
pojemność podajnika papieru minimum 100 szt. ,
pojemność podajnika dokumentów minimum 20 szt. ,
pojemność pamięci faksu minimum 100 stron ,
szybkie wybieranie numerów ,
szybkość kopiowania minimum 6 str./min., do 99 kopii,
gwarancja producenta minimum 12 miesięcy.

FAX LASEROWY z funkcją drukarki i kopiarki – 12 sztuk, spełniający minimalne
wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modem Super G3-33.6bps
Pamięć obrazu min. 500 stron
Czas uzyskania 1.kopii<15 sek.
Rozdzielczość drukarki min 600x600 dpi
Rozdzielczość interpolowana min 1200x600 dpi
Skala szarości min. 256 odcieni
Pojemność podajnika oryginałów min 50 arkuszy
Jednorazowa ilość kopii min 50
Pojemność podajnika papieru min. 250 arkuszy
Interfejs USB
Wspierane systemy operacyjne Windows 98/ME/2000/XP
Poziom hałasu max 55dB
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•
•
•
•

Wybieranie kodowe min100 lokalizacji
Wybieranie jednoprzyciskowe min 30 lokalizacji
Wysyłanie sekwencyjne min 100 lokalizacji
Zarządzenia dostępem do faksu –moŜliwość wprowadzenia indywidualnych
haseł dostępu dla poszczególnych uŜytkowników

Informację wytworzyła: BoŜena Nieczyporowska
Data wytworzenia informacji: 11.09.2008 r.
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Warszawa, 2000-10-06
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń łączności przewodowej
– numer sprawy 10/II/2008.
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 roku, nr 223 , poz. 1655) zamawiający zawiadamia, Ŝe w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały wybrane
oferty nw. wykonawców:
 w części I
Global One Sp. z o.o.
ul. W. Witosa 21
40-832 Katowice


w części II
Global One Sp. z o.o.
ul. W. Witosa 21
40-832 Katowice



w części III
COMTEL IMPORT-EKSPORT
ul. Zamoyskiego 49
03-801Warszawa

Ww. wykonawcy złoŜyli najkorzystniejsze oferty, które uzyskały najwyŜszą ilość punktów
(100 pkt.). Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia jedynym
kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu była cena.
Informacja o wykonawcach, którzy złoŜyli oferty w prowadzonym postępowaniu
oraz liczba punktów uzyskana w kryterium oceny ofert:

Numer
oferty

1

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
COMTEL IMPORT-EXPORT
ul. Zamoyskiego 49
03-801 Warszawa
Global One Sp. z o. o.
ul. Wincentego Witosa 21
40-832 Katowice

Ilość punktów w kryterium cena 100%
Część I

Część II

Część III

Brak oferty

Brak oferty

100

100

100

Brak oferty

Informację wytworzyła: BoŜena Nieczyporowska
Data wytworzenia informacji: 06.10.2008 r.

Informację dodano 2008-09-12 12:48:49
Informację zaktualizowano 2008-10-31 22:18:45
wprowadzający: Konrad Jankowski

