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W niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa i adres Zamawiającego

1.

Zamawiający:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce
NIP 821-001-12-15; tel. +48 25 6325879; fax +48 25 6326527
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
„Dostawa fotopułapek z akcesoriami oraz kamery do nadleśnictw na terenie RDLP
Warszawa”
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
MO.270.62.2021 Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się
na wyżej podane oznaczenie.

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego,
zgodnie z Regulaminem procedur postępowania w przypadku zamawiania robót budowlanych,
dostaw i usług, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, stanowiącym załącznik
nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach z dnia
04.01.2021 r.

3. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie polega na dostawie fotopułapek wraz z akcesoriami w tym:
 Fotopułapki w ilości 35 sztuk
 Akumulatory w ilości 140 sztuk
 Karty pamięci 35 GB w ilości 70 sztuk
 Grawerunek laserowy w ilości 35 sztuk
 Walizka akumulatorowa z mikrokamerą i transmisją 4G/LTE w ilości 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do IWZ.

4. Termin realizacji zamówienia
Od dnia podpisania umowy do 30.09.2021 roku.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
określonych w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;

5.
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3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Dokumenty konieczne do przedłożenia w celu potwierdzenia spełniania warunków
wymienionych w pkt 5:
1.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszych IWZ;

7. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

i dokumentów.
W niniejszym postępowaniu obowiązuje pisemny sposób porozumiewania się pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcami. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą
elektroniczną z tym, że oryginały pism należy niezwłocznie przesłać pocztą tradycyjną.
Powyższe dotyczy oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz pozostałych informacji (nie
dotyczy dokumentów składanych przez Wykonawców: ofert i uzupełnienia dokumentów).
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:
Katarzyna Celej – kierownik działu marketingu i obrotu drewnem
email: zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl
Natalia Denisiuk – specjalista ds. infrastruktury i zamówień publicznych,
email: zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z IWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z treścią IWZ
pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed
terminem składania ofert.
Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono IWZ bez wskazania źródła zapytania.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować treść IWZ.
Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono IWZ. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia tych zmian w ofertach.

8. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, przy użyciu formularza ofertowego

stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku
podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
2. Do oferty należy dołączyć certyfikat oraz deklaracje zgodności oferowanych urządzeń.
3. Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt
6 niniejszego IWZ.
4. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami,
a całość zszyta w sposób trwały. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być
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parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę – w przeciwnym wypadku nie będą
uwzględnione.
5. Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem, co nie dotyczy oferty i oświadczeń Wykonawcy, które należy złożyć
wyłącznie w oryginale.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie
Na kopercie należy umieścić:
adres Zamawiającego wskazany w pkt 1 IWZ,
nazwę i adres Wykonawcy
„Dostawa fotopułapek z akcesoriami oraz kamery do nadleśnictw na terenie RDLP
Warszawa”
Oznaczenie sprawy: MO.270.62.2021
NIE OTWIERAĆ przed: 30/07/2021 r. przed godz. 1030
7. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty musi być złożone w formie wymaganej dla oferty,
a koperta winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.
9. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt 1 IWZ, w pokoju nr 7
(sekretariat) do dnia 30/07/2021 r. do godz. 1000.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30/07/2021 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego wskazanej
w pkt IWZ.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę), adres
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.

10. Termin związania ofertą wynosi 14 dni
Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Opis sposobu obliczania ceny oferty, wybór oferty
1. Cenę oferty należy obliczyć w sposób podany poniżej. W cenie jednostkowej Wykonawca
zobowiązany jest ująć wszystkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania
przedmiotu umowy.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium
ceny:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena (koszt)

100 %

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się
odbywać według zasad opisanych w pkt 2.
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4. Przyznane ofercie punkty w danym kryterium zostaną przemnożone przez wagę procentową
tego kryterium.
Wzór

Nr kryterium

Cena (koszt)
1

P=
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym IWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu
o powyższe kryterium.
9. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania Wykonawcę, którego oferta
została wybrana, jako najkorzystniejsza.
10. Wartości podawane przez Wykonawców w treści formularza ofertowego służyć będą ocenie
oraz porównaniu złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert.
5.

12. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku niezłożenia żadnej oferty lub gdy cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia.

13. Postanowienia dodatkowe.
Zawarcie umowy po wyborze ofert nie wymaga żadnych dodatkowych formalności. Zawarcie
umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 3 do IWZ. Postanowienia
ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
Wykonawca nie może złożyć oferty częściowej.

14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ochrony danych osobowych, Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach przedstawia
informację wymaganą Rozporządzeniem dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. (dalej:
„RODO”).
Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. (dalej:
„RODO”).
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Składnic Lasów Państwowych
w Siedlcach, adres: 08 – 110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9, NIP 821–001–12–15 (dalej:
ZSLP), strona internetowa: www.zslp.siedlce.warszawa.lasy.gov.pl. W sprawie danych
osobowych może Pan/Pani skontaktować się na piśmie – pod wskazany wyżej adres ZSLP,
drogą elektroniczną pod adres elektroniczny: zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl lub
telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 25-632-58-79.
2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
można skontaktować się poprzez e-mail: iod@comp-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w ramach udostępnienia informacji publicznej. .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana
do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
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9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

15. Załączniki do IWZ
Załącznik nr 1 – Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu;
Załącznik nr 2 – Formularz oferty;
Załącznik nr 2a – Kosztorys ofertowy;
Załącznik nr 3 – Istotne dla stron postanowienia umowy.
Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
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Załącznik nr 1
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę na realizację zamówienia prowadzonego w formie zapytania ofertowego
o nazwie: „Dostawa fotopułapek z akcesoriami oraz kamery do nadleśnictw na terenie
RDLP Warszawa”, znak sprawy: MO.270.62.2021
oświadczam, że:
1)

2)
3)
4)

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień.
Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do IWZ

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)

_____________________________________________, dnia _____________ r.

OFERTA

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 9, 08 – 110 Siedlce
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia
pn.: „Dostawa fotopułapek z akcesoriami oraz kamery do nadleśnictw na terenie RDLP
Warszawa”, znak sprawy: MO.270.62.2021” składamy niniejszym ofertę:
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy następujące wynagrodzenie brutto:
___________________________________________________________PLN. (łączna
wartość przedmiotu zamówienia)
2. Wartość
ww.
dostaw
bez
kwoty
___________________________________________ PLN.

podatku

wynosi:

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze istotnymi warunkami zamówienia, w tym także
ze wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania
niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w istotnych warunkach
zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w istotnych warunkach zamówienia.
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5. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________ . Uzasadnienie zastrzeżenia ww.
informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
adres:
___________________________________________________________________
e-mail:
____________________________________________________________________
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym
postępowaniu.

___________________________
(podpis Wykonawcy)
* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2a do IWZ

__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)
___________________________________________, dnia _____________ r.

KOSZTORYS OFERTOWY
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 9, 08 – 110 Siedlce

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia pn.
„Dostawa fotopułapek z akcesoriami oraz kamery do nadleśnictw na terenie RDLP
Warszawa”, znak sprawy: MO.270.62.2021 oferujemy następujące ceny:

Produkt
Ilość (szt.)
Fotopułapka
35
Akumulatory
140
Karta pamięci 32GB
70
Grawerunek laserowy
35
Walizka akumulatorowa z
mikrokamerą i transmisją 4G/LTE
1

Cena
Wartość
jednostkowa[zł] netto[zł]

Wartość
brutto[zł]

SUMA

___________________________
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do IWZ

WZÓR UMOWY
Umowa nr ….. / ……. / …….
W dniu …………….., w Siedlcach pomiędzy:
działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, Zespołem Składnic Lasów Państwowych
w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 9,
NIP: 821–001–12–15, REGON
012567223, który reprezentują:
Dyrektor
Mateusz Grützmacher
Główny księgowy
Agnieszka Kordys
zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”,
a
……………………………… prowadzącym działalność ………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w ………………………………………………., ul. ……………………………..
NIP: ……………………………., REGON …………………….,
zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą” została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy fotopułapek
wraz z akcesoriami oraz kamery na terenie RDLP Warszawa w ilości:
Produkt

Ilość (szt.)

Fotopułapka

35

Akumulatory

140

Karta pamięci 32GB

70

Grawerunek laserowy
Walizka akumulatorowa z mikrokamerą i
transmisją 4G/LTE

35
1

2. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy, opisany w ust. 1, będzie
fabrycznie nowy, będzie spełniał wymagania
techniczne określone przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, posiadał wymagane deklaracje
zgodności i atesty.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt, we wskazanym w § 7
terminie, do siedziby Zamawiającego, w dni robocze w godzinach od …… do
……………… .
4. Wykonawca zobowiązany jest do awizowania dostawy pod adres e-mail
Zamawiającego ……………………. z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej ……
dni robocze przed zamierzoną dostawą.
§2
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot Umowy na okres 24 miesięcy,
licząc od dnia dostarczenia urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy.

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce
Tel./Fax: 25 632 65 27, 25 632 58 79, e-mail:zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl

www.zslp.warszawa.lasy.gov.pl

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
_______________________________________________________________________________________
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy oraz jego wszystkie elementy są oryginalne
i fabrycznie nowe, należytej jakości, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od
jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad i usterek przedmiotu
Umowy ujawnionych w toku eksploatacji, bądź wymiany zareklamowanych urządzeń na
nowe, wolne od wad, na swój koszt i ryzyko (łącznie z kosztami transportu i dojazdu), w
terminie do …………………. dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
4. W przypadku dwukrotnej naprawy urządzenia Wykonawca i ujawnienia kolejnej wady w
takim urządzeniu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego urządzenia na
nowe, wolne od wad.
5. Okres gwarancji dla poszczególnych urządzeń stanowiących przedmiot umowy przedłuża
się o czas o dnia zgłoszenia wady do dnia dostarczenia urządzenia wolnego od wad, a w
przypadku wymiany wadliwego urządzenia – biegnie na nowo od dnia dostarczenia
urządzenia wolnego od wad.
6. Zawiadomienia o wadzie Zamawiający będzie dokonywał pod adres e-mail Wykonawcy
……………………………………… . Wykonawca zobowiązany jest na piśmie zawiadomić
Zamawiającego o zmianie adresu do zgłoszenia reklamacji, pod rygorem uznania
zgłoszeń dokonanych pod ostatnio wskazany adres e-mail za skutecznie zgłoszone.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wady na zasadach ogólnych
wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej
umowy, w tym Strony wyłączają zastosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego, a Zamawiający
może dokonać zgłoszenia wady lub usterki w terminie 14 dni od jej wykrycia.
Postanowienia ust. 3 – 6 stosuje się w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z
uprawnień z rękojmi.
8. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze, że dostarczone urządzenia mają wady
Zamawiający może odmówić ich przyjęcia. Odmowa przyjęcia i wady powinny być
stwierdzone w protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
9. Potwierdzenie odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu umowy nie ogranicza
prawa do zgłaszania roszczeń z rękojmi/gwarancji w zakresie wad ujawnionych po
odbiorze.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości:
……………………………… zł (słownie: ……………………………………… zł), powiększone
o podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynika z kosztorysu ofertowego złożonego przez
Wykonawcę i uwzględnia asortyment w ilości i rodzaju wskazanych w § 1.
3. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć kwoty wskazanej w ust. 1.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy niezbędne do należytego
wykonania przedmiotu umowy, w szczególności koszty dojazdu do miejsca dostawy.
§4
1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę
w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury, na rachunek bankowy wskazany w fakturze o ile
wskazany rachunek bankowy będzie umieszczony na tzw. „białej liście podatników VAT”
prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową na dzień zlecenia przelewu. Zamawiający
nie ponosi negatywnych skutków braku zapłaty (nieterminowej zapłaty), jeśli wskazany
rachunek nie znajduje się na ww. liście, na co Wykonawca wyraża zgodę.
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2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru bez
zastrzeżeń dostarczonych urządzeń.
3. Dniem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności wskazanych w § 6 umowy – w wysokości 30 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w określonej w § 3 ust. 1 umowy,
2) za zwłokę w wykonaniu dostawy w stosunku do terminu wskazanego przez
Zamawiającego – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1
umowy za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 2 %
wartości brutto reklamowanego urządzenia za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do
wysokości faktycznie poniesionej szkody.
3. Wykonawca na zasadach ogólnych ponosi odpowiedzialność za każdy inny przypadek
niewykonania/nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
§6
1. Oprócz wypadków przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego oraz innymi
postanowieniami umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w
przypadkach:
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub
w części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w takim przypadku
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy,
b) wszczęcia przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego.
c) przystąpienia do likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy;
2. Odstąpienie od umowy, z powodu okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b – c w inno nastąpić na
piśmie, ze wskazaniem przyczyny odstąpienia, w terminie do 60 dni od ujawnienia okoliczności
uzasadniających odstąpienie.
§7
Termin obowiązywania umowy od podpisania umowy do 30.09.2021 r.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, przenieść
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
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3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się, w formie pisemnej
o
każdorazowej
zmianie
danych
kontaktowych,
pod
rygorem
uznania
korespondencji/zawiadomień wysłanych pod dotychczasowe dane kontaktowe za skutecznie
doręczone.
§9
Spory powstałe pomiędzy stronami na tle niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy
dla Zamawiającego.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
§ 12
Integralną część Umowy stanowią:
1) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
2) Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami.
Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 4 do IWZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 35 sztuk fotopułapek wraz z akcesoriami.
Specyfikacja fotopułapki




























Matryca - minimum 12 Megapikseli CMOS (rzeczywiste), moduł MMS/GSM/LTE.
Szyfrowanie zdjęć AES128 na karcie pamięci z możliwością nadania szyfrowaniu
"silnego hasła" (min. 12 znaków z 4 dowolnych grup: duże i małe litery, cyfry, znaki
specjalne)
Oprogramowanie do deszyfrowania zdjęć, które pozwala na zapisanie odszyfrowanego
pliku w formacie JPG. Jedno oprogramowanie służące do konfiguracji fotopułapki i
deszyfrowania zdjęć. Możliwość konfiguracji bez podłączenia do komputera. Obiektyw:
od F=2 do 4, kąt widzenia min. 40-60 stopni. Odległość ogniskowania: od 3 metrów do
nieskończoności. Czas ekspozycji: automatyczny. Balans bieli: automatyczny.
Automatyczny filtr IR. Rozdzielczość zdjęć: min. 30 Mpx., format zdjęć JPG,
rozdzielczość video min 1280x720, format wideo AVI lub MOV. Wyświetlacz: kolorowy
LCD min. 2 cale
Umieszczanie w zapisanych danych: daty i czasu, temperatury
Zabezpieczenie urządzenia kodem PIN o min. 4 cyfrach
Wbudowana lampa podczerwieni o minimum 40 diodach LED niewidocznych dla oka
ludzkiego i długości fali 940 nm
Zasięg lampy doświetlającej min. 15 metrów
Automatyczny tryb sterowania pracą lampy
Ilość czujników ruchu - min. 1 czujnik ruchu o kącie widzenia min. 60 stopni
Regulacja czułości czujników ruchu wysoki/średni/niski
Programowalny czas uśpienia czujników 0s-60 min (programowane)
Czas aktywacji po wykryciu ruchu max. 1s
Zasilanie akumulatorami AA (R06), z możliwością zamontowania min. 8 szt. baterii
jednocześnie
Sygnalizacja niskiego napięcia
Interfejsy USB, wyjście TV
Moduł GSM: FDD LTE B1 (FDD2100) /B3 (FDD1800)/B7 (FDD2600) /B8 (FDD900)
/B20 (FDD800) TDD LTE: B38 (TDD2600)
Możliwość wysyłania zdjęć przez MMS VGA 640x480 na zdefiniowany numer telefonu;
Urządzenie powinno zapewniać możliwość przesyłania zrobionych zdjęć na
dedykowaną platformę z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci GSM (UMTS)
Możliwość programowania limitu wysyłanych zdjęć; - 1-99 na dobę i bez ograniczeń
Obsługiwane karty SIM Orange i Play, T-Mobile, Plus
Temperatura pracy od -20 stopni C do + 50 stopni C
Obudowa fotopułapki w pełni pokryta fabrycznym kamuflażem na całej powierzchni
Klasa szczelności IP66
Dopuszczalna wilgotność pracy od 5% - 90%
Fotopułapka posiadająca potwierdzenie zgodności z dyrektywą CE
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Akcesoria:
Akumulatory
 Pojemność min. 2500 mAh
 Kompatybilność z fotopułapką
 Przystosowanie do pracy w temperaturach od -20 do +50 stopni C
Karta pamięci
 Pojemność 32GB
 Szybkość klasy 10, UHS-I
 Przystosowanie do pracy w temperaturach od -20 do +50 stopni C
Grawerunek
 Grawerunek laserowy umieszczony na tyle obudowy fotopułapki, pozwalający na
umieszczenie minimum 40 dowolnych znaków
Walizka akumulatorowa z mikrokamerą i transmisją 4G/LTE
 Rozdzielczość kamery: min 2Mpix
 Obiektywy: 2,8 mm szerokokątny w zestawie, dodatkowo w zestawie obiektywy 6 mm i
16 mm kompatybilne z kamerą
 Liczba mini kamer w zestawie: 1
 Rejestracja w kamerze na karcie SD, karta microSD 256 w zestawie
 Kompresja obrazu: min. H.264 w technologii AXIS Zipstream
 Szyfrowanie obrazu (dostęp do nagrań chroniony hasłem)
 Wbudowany lekki akumulator litowy o pojemności min. 100Ah/12V
 Tryb StandBy dla oszczędzania energii
 Zdalny podgląd na żywo LTE/WiFi/LAN
 Zgrywanie nagrań
WiFi/LAN/z SD
 Podwójne SIM LTE z automatycznym przełączaniem na "szybszego" operatora GSM
LTE
 Powiadomienia SMS o stanie akumulatora:
(20%,10%,<5% stanu akumulatora, przełączenie się na kolejny akumulator
 Powiadomienia SMS o stanie aktualnym systemów całego systemu, alarmach, sabotażach, aktywacji wejścia, czujników PIR,
ustawieniach, aktualnych hasłach i nr telefonów itd)
 Porty LAN z PoE
 Wyjścia zasilania 12V DC (do akcesoriów): min. 3
 Wejście dla przewodowych czujek PIR
(uruchamiające cały system/transmisję LTE): min. 2
 Bezprzewodowe czujnik ruchu w zestawie
 Wejścia sterujące I/O: min. 2
 Wyjścia sterujące - przekaźnikowe: min. 2
 Wejścia akumulatorowe z pomiarem napięcia: min. 2
 Szczelność IP66 lub wyższa
 Temperatura pracy min. -25° ~ +55° , <H85%
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Język menu wszystkich bloków walizki: Polski i Angielski
Anteny GSM w zestawie

Kody CPV:
32333200-8 – kamery
Miejscem dostawy jest teren RDLP Warszawa (podległe nadleśnictwa).
Dostawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z opisem przedmiotu zamówienia.
Dostawa winna być zrealizowana wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w godzinach od 7.00 do 15.00. Dostarczenie przedmiotu
zamówienia powinno być realizowane transportem własnym Dostawcy i na jego koszt.
Dostawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu.
Minimalny okres gwarancji na dostarczone materiały 24 miesiące.
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