
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

bip.poznan.kwp.policja.gov.pl 

 

Poznań: ZZP-2380-31/2014 Dostawa druków, formularzy do Komendy Wojewódzkiej Policji w 

Poznaniu 

Numer ogłoszenia: 67115 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji , ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań, 

woj. wielkopolskie, tel. 061 8412743, 8412740, faks 061 8412744. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolska.policja.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZZP-2380-31/2014 Dostawa druków, 

formularzy do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZZP-2380-31/2014 Dostawa 

druków, formularzy do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia określają zał. nr 1 i 2 do SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0, 22.45.80.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie wymagane 

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/


III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie, w ciągu 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy druków o 

wartości brutto nie mniejszej niż dla części nr 1- 100 000,00 zł., dla części nr 2- 200 

000,00 zł. oraz załączy dowody, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie (np. poświadczenia, oświadczenia). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 



okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w 

wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie, w ciągu 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy druków o wartości 

brutto nie mniejszej niż dla części nr 1- 100 000,00 zł., dla części nr 2- 200 000,00 zł. oraz 

załączy dowody, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. 

poświadczenia, oświadczenia).; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 



Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ,2) 

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a)ofertę 

podpisuje inna osoba niż Wykonawca,b)ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 

udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do 

pełnienia funkcji przedstawiciela/lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z Wykonawców. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zmiana terminu dostawy: 1)zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, 

warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie; 2)zmiany 

będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności 

wstrzymanie dostawy; 3)zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub 

braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem 

działania organów administracji publicznej; 4)dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania 

umowy; 5)dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości. W przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 - 3 termin dostawy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych 

okoliczności, a w przypadku okoliczności o których mowa w pkt 5, do czasu wyczerpania kwoty. 

2.Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na 

lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia. 3.Zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy: 1)zmiany polegające na obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu 

jego świadczenia umownego; 2)zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów 

promocyjnych - W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w 

okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy; 3)zmiany spowodowane 

wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie 

kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez 

Wykonawcę; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą 



różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 4)dopuszczalna jest zmiana umowy 

polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, 

adresu, nazwy). 5)Dopuszczalna jest zmiana umowy polegającą na zmianie płatnika faktur za 

świadczenia 4.Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej w postaci aneksu. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcja ds. Zamówień 

Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17a, 60-838 Poznań. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

07.04.2014 godzina 11:00, miejsce: sekretariat Sekcji ds. Zamówień Publicznych Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17a, 60-838 Poznań. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: druki, formularze. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: druki, formularze. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0, 22.45.80.00-5. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: druki, książki. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: druki, książki. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0, 22.45.80.00-5. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

 


