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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47695-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi telekomunikacyjne
2017/S 027-047695

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Polska
Tel.:  +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl 
Faks:  +48 322002060
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaska.policja.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
ZP-2380-18-1/2017 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Policji.
Numer referencyjny: ZP-2380-18-1/2017

II.1.2) Główny kod CPV
64200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
www.slaska.policja.gov.pl
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 44 zadania – części.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Siewierz
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Sławków
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę



Dz.U./S S27
08/02/2017
47695-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 55

08/02/2017 S27
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 55

lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Wojkowice
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).



Dz.U./S S27
08/02/2017
47695-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 55

08/02/2017 S27
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 55

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Komisariaty KPP Kłobuck
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
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a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Woźniki
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Koziegłowy
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Pawłowice
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia



Dz.U./S S27
08/02/2017
47695-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 55

08/02/2017 S27
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Kuźnia raciborska
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
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zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Krzyżanowice
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
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5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Kalety
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
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c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Pyrzowice
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Tworóg
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Zbrosławice
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Gorzyce
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
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przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Pszów
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
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6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Radlin
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
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3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Rydułtowy
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
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II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
KP Łazy i Ogrodzieniec
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Szczekociny
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Komisariaty KPP Żywiec
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
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usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
PID Bielsko Biała
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
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6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP IV Bielsko Biała
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
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3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Czechowice Dziedzice
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
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II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
KP Kobiernice
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Szczyrk
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP1 Chorzów
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
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usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Strumień
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
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6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Wisła
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
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3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Zebrzydowice
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
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II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
SRD Pogwizdów
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Kłomnice
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Koniecpol
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
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usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Olsztyn
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
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6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Poczesna
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
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3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Dąbrowa Górnicza
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
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II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
KP Knurów
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Pyskowice
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
PID Katowice
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
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usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Łaziska Górne
Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
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6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Orzesze
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
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3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Komisariaty KMP Ruda Śląska
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
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II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
KP Czerwionka – Leszczyny
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KP Gaszowice
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
RD w Jastęrzbiu Zdrój
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Policji w garnizonie Śląskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
a) załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
b) załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia
c) Załączniku nr 4 do SIWZ – wykazie realizacji i parametrów
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania
nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców
znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia spełniają warunki serwisu i gwarancji przedstawione w
niniejszym dokumencie, a stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawców wizji lokalnych w terminie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące
w zakres usługi dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ( tj. osoby wykonujące czynność polegającą na położeniu
infrastruktury niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ- projekt umowy. W
przypadku kiedy wykonawca ma już niezbędną infrastrukturę składa oświadczenie, iż do realizacji niniejszej
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usługi nie będą wykonywane czynności wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
lub pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie będzie stanowić załącznik do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017r. W przypadku uruchomienia usług w
późniejszym terminie umowa zostanie skrócona o czas opóźnienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada zaświadczenie o wpisie do
rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydawane przez Prezesa UKE, o którym mowa w art. 10 i art. 11
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)
Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda:
(1) na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia (jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, dalej JEDZ) o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
5 do SIWZ;
(2) na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych wydawane przez Prezesa UKE, o którym mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ – PROJEKT UMOWY.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/03/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych
ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, budynek A, parter.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

http://www.uzp.gov.pl
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Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w
dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługuje odwołanie.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia —jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej
Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2017

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

