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WIELKOPOLSKI 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 

W POZNANIU 
 

 
 

 

 Poznań, 19.03.2015 roku  
 

 
 
 
 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

(SIWZ) 
 

 
Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i legalizacji sprzętu gaśniczego  

w jednostkach Policji położonych na terenie woj. wielkopolskiego  
 

 
 

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego 
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 134 000 euro   

 
 
 
 
  

 
Zamawiającym jest: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

Adres: 60-844  Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A 

Adres URL: www.wielkopolska.policja.gov.pl 

Adres e-mail: zzp@wielkopolska.policja.gov.pl 

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30 

Telefon: 61/841 27 43 

Fax: 61/841 27 44 
 

     Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: 
 

w sprawach procedury: Piotr Zasieczny telefon: 61/841 27 42 

  

w zakresie przedmiotu zamówienia: Kinga Witkowiak telefon: 61/841 26 81 
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I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w celu wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie 
zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej w dalszej 
części SIWZ „ustawą” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.  
Zamawiający nie zamierza zawrzeć z  Wykonawcą umowy ramowej. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i legalizacji sprzętu gaśniczego 
w jednostkach Policji położonych na terenie woj. wielkopolskiego, wymiana na nowy w przypadku braku 
możliwości jego naprawy, a także dostawa nowego sprzętu gaśniczego do tych jednostek. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ 

2. Kod CPV - 50413200-5, 35111300-8, 35111000-5, 39525400-2 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zmówień uzupełniających. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 
9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z 

wyłączeniem walut obcych. 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 24 miesiące od dnia udzielenia zamówienia.  
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 

 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków określonych w pkt. IV.1: 
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
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, 2  
usługi w zakresie przeglądów i konserwacji gaśnic o wartości każdej z wykazanych usług nie mniejszej niż 
60 000,00 zł brutto, oraz załączy dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.  
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował 4 osobami, które ukończyły szkolenie w 
zakresie przeglądów, konserwacji i naprawy sprzętu gaśniczego. 

5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

3. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale kadrowym 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie o treści określonej w pkt. V.6.3.a lub inne dokumenty 
o treści określonej w pkt. V.6.3.b. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie art. 26 ust 2b 
ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

4. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i wymaganych przez Zamawiającego w 
pkt. V, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy lub w oparciu o 
wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust 4 ustawy. Warunki opisane w pkt. IV.1.2 Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie. 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, 
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gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 
wykonał zamówienie, co Zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. 
 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ 
 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. IV, winien on wraz z ofertą 
złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści określonej w załączniku nr 4 do 

SIWZ. 
2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń  okresowych lub ciągłych również wykonywanych w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - o 
treści określonej w załączniku nr 5 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi oraz załączyć 
dowody potwierdzające spełnianie warunku określonego w pkt. IV.2.2. 
a) Dowodami, o których mowa niniejszym punkcie są:  

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być 
wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

- oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia; 

b) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały 
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa lit. a. 

c) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, będą budzić wątpliwości Zamawiającego lub 
gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub 
zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 
na rzecz którego usługi, miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub 
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą 
winien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia: 
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o treści określonej w załączniku nr 5 do SIWZ (w 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa 
przedmiotowy dokument oddzielnie). 

2) 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 ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie). 
Dokument z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej należy pobrać ze strony internetowej 
www.ceidg.gov.pl. 

W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy 
i doświadczenia będzie polegał na zasobach innych podmiotów, a te podmioty będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, musi dostarczyć wraz z ofertą dokumenty określone  powyżej w ppkt. 1-2, dotyczące tego podmiotu. 

3. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których 
osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa pkt. V.2.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. V.3.1, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z 
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

4. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca wraz z 
ofertą winien złożyć informację o braku przynależności albo listę podmiotów należących do tej samej grupy 

http://www.ceidg.gov.pl/
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kapitałowej o treści określonej w załączniku nr 6 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie). 

5. W zakresie potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom, Wykonawca wraz z ofertą 
winien złożyć certyfikat potwierdzający jakość świadczonych usług w zakresie konserwacji gaśnic wydany 
przez posiadającą akredytacje PCA organizację certyfikującą. 

6. Inne wymagane dokumenty: 
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 - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. 

Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie 
z Pełnomocnikiem. 

3) W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na 
wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest, przedstawić: 
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia, które winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu 
trzeciego udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas jego udzielenia, a 
także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu, lub 

b) inne stosowne dokumenty, dotyczące:  
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
- charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; 
- ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 

7. Forma składania wymaganych dokumentów 
1) Dokumenty, o których mowa w pkt. V.1.2, V.2, V.3, V.5 i V.6.3.b mogą być złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku kopii dokumentów dotyczących 
innych podmiotów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.  
Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w 
przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

2) Oświadczenie i dokument, o których mowa w pkt. V.1.1, V.4, V.6.1 i V.6.3.a muszą być złożone w formie 
oryginału.  

3) Dokument, o którym mowa V.6.2 (pełnomocnictwo) musi być złożony w formie oryginału albo notarialnie 
potwierdzonej kopii. 

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca winien złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy formułować na piśmie i zgodnie z 
wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: zzp@wielkopolska.policja.gov.pl lub faksem 
na nr 61/841 27 44. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 
elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

 

VII. WADIUM 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.  
 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 

1. Przygotowanie oferty 
1) Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

mailto:zzp@wielkopolska.policja.gov.pl
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2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
3) Oferta musi być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać wszystkie 

wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.  
4) Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 
ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, 
oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez 
upoważnionego przedstawiciela / lidera konsorcjum.  

5) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.  
6) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę lub osobę 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane itp.) w sposób trwały, który 
wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty.  

2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 
 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana: 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 
Sekcja ds. Zamówień Publicznych 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, 
oznakowana następująco: 

ZZP-2380-16/2015 „Oferta - Przegląd, konserwacja i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego” 
Nie otwierać przed dniem 27.03.2015 r., do godz. 11:30 

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
3. Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi 
być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej 
następująco:  

ZZP-2380-16/2015 „Zmiana oferty - Przegląd, konserwacja i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego” 
Nie otwierać przed dniem 27.03.2015 r., do godz. 11:30 

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz z ofertą 
Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty 
z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia). W przypadku przesłania 
tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:  

ZZP-2380-16/2015 „Wycofanie oferty - Przegląd, konserwacja i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego” 
5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o 

złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ją po upływie terminu na wniesienie odwołania.   
UWAGA 
Skutki nieprawidłowego oznaczenia kopert ponosi Wykonawca. 

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. 
Dąbrowskiego 17A, sekretariat lub przesłać na adres Zamawiającego do 27.03.2015 roku, do godz. 11:00. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się 27.03.2015 roku o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji 
ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3.  
 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, zaokrąglona do dwóch 
miejsc po przecinku, oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego. 

2. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z świadczeniem usługi  oraz dostaw 
wraz z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów, w szczególności koszty dojazdu do jednostek 
Zamawiającego, pracy osób realizujących zamówienie, środków i materiałów użytych do napraw oraz dostawy 
nabywanego sprzętu. 

3. Cena może być tylko jedna. 
4. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie zamieszczonego poniżej wzoru: 

1) Wartość brutto przeglądów: 
I  x Cjb = Kbpx 

gdzie: 
    I  - ilość  

Cjb  - cena jednostkowa brutto przeglądu danego sprzętu 
Kbpx - kwota brutto przeglądu danego sprzętu  
 

Wbp = ∑ (Kbp1, Kbp2, Kbp3, Kbp4, Kbp5, Kbp6, Kbp7, Kbp8) 
gdzie: 

    ∑  - suma 
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    Kbpx - kwota brutto przeglądu danego sprzętu  
    Wbp - wartość brutto przeglądów 
 

2) Wartość brutto napraw: 
I  x Cjb = Kbnx 

gdzie: 
I  - ilość 
Cjb  - cena jednostkowa brutto danej naprawy 
Kbnx - wartość brutto danej naprawy 
 

Wbn= ∑ (Kbn1, Kbn2, Kbn3, Kbn4, Kbp5, Kbp6, Kbn7, Kbn8, Kbn9, Kbn10 Kbn11, Kbn12, Kbn13) 
gdzie: 

    ∑  - suma 
    Kbnx - kwota brutto danej naprawy 
    Wbn - wartość brutto napraw 

 

3) Wartość brutto legalizacji: 
I  x Cjb = Kblx 

gdzie: 
I  - ilość 
Cjb  - cena jednostkowa legalizacji danego zbiornika 
Wblx - kwota brutto legalizacji danego zbiornika 
 

Wbl = ∑ (Kbl1, Kbl2, Kbl3, Kbl4, Kbl5) 
gdzie: 

    ∑  - suma 
    Kbpx - kwota brutto legalizacji danego zbiornika  
    Wbp - wartość brutto legalizacji 

 

4) Wartość brutto nowego sprzętu: 
 

I  x Cjb = Kbdx 

gdzie: 
    I  - ilość  

Cjb  - cena jednostkowa brutto przeglądu danego sprzętu 
Kbdx - kwota brutto przeglądu danego sprzętu  
 

Wbd = ∑ (Kbd1, Kbd2, Kbd3, Kbd4, Kbd5, Kbd6, Kbd7, Kbd8) 
gdzie: 

    ∑  - suma 
    Kbdx - kwota brutto dostawy nowego sprzętu w danym rodzaju 
    Wbd - wartość brutto dostawy nowego sprzętu 

 

5) Cena oferty: 
C = ∑( Wbp, Wbn, Wbl,  Wbd,)  

gdzie: 
∑  - suma 
Wba - wartość brutto przeglądów 
Wbn - wartość brutto napraw  
Wbl   - wartość brutto legalizacji 
Wbd   - wartość brutto dostawy nowego sprzętu 
C  - cena oferty 

 

5. Ceną oferty jest suma wartości wyszczególnionych w formularzu cenowym. 
 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu  o kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 100%. 
Obliczenie punktów w kryterium „Cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór: 

 

C = (C min / C x ) x 100 
 

gdzie:  C   - liczba punktów w kryterium „cena” 
   C min  - najniższa cena spośród złożonych ofert 
    Cx    - cena oferty badanej 
 

Oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która uzyska 
największą liczbę punktów - maksymalnie 100 - zostanie uznana, jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01. 
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XIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
 

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje przeprowadzenia 
aukcji elektronicznej. 
 

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

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, 
przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę 
konsorcjum zawierającą minimum następujące postanowienia: 
1) określenie celu gospodarczego, 
2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji 

przedmiotowego zamówienia, 
3) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i 

rękojmi, 
4) dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie za wykonanie 

umowy, 
5) zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
 

1. Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa: 
1) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - 

jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w 
inny sposób; 

2) przed upływem terminów, o których mowa w ppkt 1 jeżeli: 
a) zostanie złożona tylko jedną oferta; 
b) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawcy lub nie zostanie odrzucona żadna oferta  

- lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 
2. Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym 

załącznik nr 7 do SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Projekt umowy zostanie 
uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.  

3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy, Zamawiający wybierze następną w kolejności ofertę pod względem uzyskanych punktów pod warunkiem, 
że jej cena nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy. 
Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 
W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej. 
1. Poinformowanie zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub 

zaniechaniu czynności. 
1) Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez 

niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na którą nie 
przysługuje odwołanie o którym mowa w pkt. XVII.2.1. 

2) Informację, o której mowa w pkt. XVII.1.1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: 
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego - jeżeli została przesłana 

faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób; 
b) w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli dotyczy treści ogłoszenia lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

3) Na czynność powtórzoną albo dokonaną czynność zaniechaną podjętą w wyniku uznania zasadności 
przekazanej informacji, nie przysługuje odwołanie.  

2. Odwołanie. 
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 

postępowaniu, dotyczącej: 
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
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b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

4) 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. Domniemywa się, iż 
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną. 

5) Odwołanie wnosi się: 
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego określonej w pkt. XVII.2.1.b i 

XVII.2.1.c stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą 
elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób; 

b) w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli podstawą do jego wniesienia jest 
czynność określona w pkt. XVII.2.1.a. 

3. Skarga do sądu 
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 
3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

4) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani 
występować z nowymi żądaniami. 
 

XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
 

Załącznik nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik nr 2  - Formularz ofertowy  
Załącznik nr 3  - Wykaz usług 
Załącznik nr 4  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 5  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 6  - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 7 - Projekt umowy  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) przegląd gaśnic, agregatów gaśniczych i kocy gaśniczych na zlecenie Zamawiającego w miejscu i czasie z nim 

uzgodnionym, 
2) naprawę gaśnic i agregatów gaśniczych oraz w przypadkach określonych przepisami o dozorze technicznym 

legalizacją zbiorników - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu zastępczego na czas naprawy 
lub legalizacji, 

3) wymianę gaśnic lub agregatów gaśniczych lub kocy gaśniczych zgodnie z ustaleniami wynikającymi z 
przeprowadzonych przeglądów, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, 

w jednostkach Policji określonych w pkt. 7. 
UWAGA 
1) Odpowiednimi czynności z powyższych objęty jest również sprzęt gaśniczy znajdujący się w pojazdach 

służbowych, jego przegląd lub naprawa nie może zakłócić pracy jednostki - wstrzymywać wyjazdu pojazdów 
- co zobowiązuje wykonawcę usługi do wielokrotnego dojazdu w celu wykonania zlecenia.  

2) Sprzęt gaśniczy z Punktów Przyjęć Dzielnicowych będzie znajdował się po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu przeglądu z Wykonawcą  we właściwej nadrzędnej jednostce Policji. 

3) W przypadku stwierdzenia awarii gaśnicy lub jej wykorzystania do celów gaśniczych, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć pełnosprawny sprzęt w czasie 24 godzin od pisemnego zlecenia, gdyż  z uwagi 
na charakter wykonywanej pracy, obiekty i sprzęt transportowy Zamawiającego nie mogą pozostać bez 
sprzętu. 

2. Pod pojęciem: 
1) przegląd - należy rozumieć sprawdzenie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika 

wyrzutowego, oględzin zewnętrznych (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek),dla gaśnic 
o pojemności zbiornika powyżej 5 dm3 (6 kg i większych) sprawdzenie ważności legalizacji Urzędu Dozoru 
Technicznego, naklejenie kontrolki z datą następnego badania; 

2) naprawy -  należy rozumieć sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku zużycia 
wymianę (uszczelki, głowicy, węża), napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymianę, wymianę lub 
napełnieniu naboi i butli z czynnikiem napędowym (w razie potrzeby), naklejenie kontrolki z datą naprawy i 
następnego przeglądu; 

3) legalizacji - należy rozumieć okresową kontrolę (w zależności od zbiornika ciśnieniowego) wykonaną przez 
Urząd Dozoru Technicznego z potwierdzeniem (w zależności od zbiornika - wybiciu, naklejeniu) okresu jej 
ważności. 

4) wymiany - należy rozumieć odbiór i utylizację gaśnic lub agregatów gaśniczych lub kocy gaśniczych, których 
naprawa jest niemożliwa wraz z dostawą i odpowiednio montażem nowych uprzednio wymienionych 
sprzętów ppoż. 

3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien posiadać certyfikat potwierdzający jakość 
świadczonych usług w zakresie konserwacji gaśnic wydany przez posiadającą akredytacje PCA organizację 
certyfikującą. 

4. Szacunkowy zakres świadczonych usług związanych z przeglądami, naprawami i legalizacją podręcznego sprzętu 
gaśniczego, oraz szacunkowa ilość nabywanego podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym,  w wyniku wymiany. 
1) Przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego: 

Lp. Rodzaj sprzętu   Ilość 
1.  Gaśnica proszkowa 1-2 kg  2950 
2.  Gaśnica proszkowa 4-6 kg  3760 
3.  Gaśnica proszkowa 12 kg  54 
4.  Gaśnica śniegowa 5x 120 
5.  Agregat śniegowy 12 kg 8 
6.  Agregat śniegowy 30 kg 10 
7.  Agregat proszkowy AP-25 8 
8.  Koc gaśniczy  319 

2) Naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego: 

Lp. Rodzaj sprzęt 
Ilość środka gaśniczego (kg)/rodzaj środka 

gaśniczego/wymieniany element 
Ilość 

1.  

Gaśnice proszkowe 

1/BC /z wymianą głowicy 190 
2.  1/ABC/z wymianą głowicy 140 
3.  2/BC/z wymianą głowicy 10 
4.  2/ABC/z wymianą głowicy 250 
5.  4/ABC/z wymianą głowicy, z wymianą węża 90 
6.  6/ABC/z wymianą głowicy, z wymianą węża 850 
7.  12/ABC/z wymianą głowicy, z wymianą węża 10 
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8.  Gaśnice śniegowe 5/CO2/ z wymianą głowicy, z wymianą węża 24 
9.  

Agregat proszkowy 
25/BC/z wymianą głowicy, z wymianą węża 2 

10.  25 /ABC/z wymianą głowicy, z wymianą węża 4 
11.  

Agregat śniegowy 
12/CO2/z wymianą głowicy, z wymianą węża 8 

12.  30/CO2/z wymianą głowicy, z wymianą węża 4 
13.  USG 2/CO2/z wymianą głowicy 8 

3) Legalizacja UDT podręcznego sprzętu gaśniczego: 
Lp. Rodzaj sprzętu Ilość 
1.  Gaśnica proszkowa 6 kg 800 
2.  Gaśnica proszkowa 12 kg 40 
3.  Gaśnica śniegowa 5 kg 40 
4.  Agregat proszkowy 25 kg 6 
5.  Agregat śniegowy 12 kg 4 
6.  Agregat śniegowy  30 kg  2 

4) Nowy podręczny sprzęt gaśniczy: 
Lp. Rodzaj sprzętu Ilość 
1.  Gaśnica proszkowa GP-1zBC 275 
2.  Gaśnica proszkowa GP-2xABC 198 
3.  Gaśnica proszkowa GP-4xABC 50 
4.  Gaśnica proszkowa GP-6xABC 380 
5.  Gaśnica śniegowa GS-5x 10 
6.  Urządzenie gaśnicze UGS-2X 25 
7.  Koc gaśniczy  62 
8.  Worek ewakuacyjny  150 

Wszystkie powyższe dane są ilościami szacunkowym. Odmienne (mniejsze ilości) wynikające z rzeczywistych 
potrzeb Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy dla roszczeń ze strony Wykonawcy. 

5. Wykonawca będzie świadczył usługi na podstawie zleceń przesłanych faksem. 
6. Świadczone usługi oraz wymieniony lub dostarczony nowy sprzęt ppoż. winien odpowiadać wymogom 

określonym w przepisach obowiązującego prawa oraz obowiązującym normom. 
7. Wykaz jednostek, w których znajduje się sprzęt gaśniczy: 

 

Jednostka   Adres 

K
W

P
 P

o
zn

ań
 

Komenda Wojewódzka Policji   Poznań, ul. Kochanowskiego 2a 

Komenda Wojewódzka Policji   Poznań, ul. Kochanowskiego 3 

Komenda Wojewódzka Policji   Poznań, ul. Dąbrowskiego 17 

Komenda Wojewódzka Policji   Poznań, ul. Podolańska 52 

Oddział Prewencji Policji   Poznań, ul. Taborowa 22 

Komisariat Specjalistyczny Policji Wodny Kiekrz, ul. Chojnicka 35 

Komenda Wojewódzka Policji   Piła, ul. Ceramiczna, dz. 352, 401 

Komenda Wojewódzka Policji Izba Dziecka  Poznań, Winogrady 142 

Komisariaty Autostradowy    Kotowo ul. Głogowska 431 a  

 

K
M

P
 P

o
zn

ań
  

Komenda Miejska Policji   Poznań, ul. Szylinga 2 

Ogniwo Konne   Kiekrz, ul. Chojnicka 35 

Komisariat Policji Północ Poznań, os. Jana III Sobieskiego 115 

Komisariat Policji Grunwald Poznań, ul. Rycerska 2 

Komisariat Policji Jeżyce Poznań, ul. Kochanowskiego 16 

Komisariat Policji Nowe Miasto Poznań, ul. Polanka 24 

Komisariat Policji Stare Miasto Poznań, ul. Marcinkowskiego 31 

Komisariat Policji Wilda Poznań, ul. Chłapowskiego 12 
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K
M

P
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Komisariat Policji   Buk, ul. Wegnera 14 

Komisariat Policji   Czerwonak, ul. Leśna 3 

Komisariat Policji   Komorniki, ul. Stawna  3 

Komisariat Policji   Kostrzyn Wlkp., ul. Półwiejska 1 

Komisariat Policji   Kórnik, ul. Poznańska 66 

Komisariat Policji   Luboń, ul. Powstańców Wlkp. 42 

Komisariat Policji   Mosina, ul. Kolejowa 9 

Komisariat Policji   Murowana Goślina, ul. Mostowa 6 

Komisariat Policji   Pobiedziska, ul. Tysiąclecia 9 

Komisariat Policji   Puszczykowo, ul. Poznańska 74 

Komisariat Policji   Swarzędz, ul. Grudzińskiego 30a  

Komisariat Policji   Stęszew, ul. Poznańska 19 

Komisariat Policji   Targowy, ul. Śniadeckich 27 

Komisariat Policji   Tarnowo Podgórne, ul. 23 Października 29 

Rewir Dzielnicowych   Rokietnica, ul. Rolna 20 

Rewir Dzielnicowych   Baranowo, ul. Budowlanych 1 

Rewir Dzielnicowych   Dopiewo, ul. Leśna 1 

 

K
P

P
 C

h
o

d
zi

eż
 Komenda Powiatowa Policji   Chodzież, ul. Wiosny Ludów 14 

Komisariat Policji   Margonin, ul. Kościelna 14 

Rewir Dzielnicowych   Budzyń, ul. Dworcowa 26 

Rewir Dzielnicowych   Szamocin, ul. Marcinkowskiego 49 

 

K
P

P
 C

za
rn

k
ó

w
 

Komenda Powiatowa Policji   Czarnków, ul. Kościuszki 89 

Komisariat Policji   Krzyż Wlkp., ul. Sikorskiego 10 

Komisariat Policji   Trzcianka, ul. Roosevelta 10 

Komisariat Policji   Wieleń, ul.J.PawłaII 16 

Posterunek Policji   Lubasz ul. B. Chrobrego 37 

 

K
P

P
 G

n
ie

zn
o

 

Komenda Powiatowa Policji   Gniezno, ul. Jana Pawła II 2 

Komenda Powiatowa Policji   Gniezno, ul. Sienkiewicza 12 a 

Komisariat Policji   Czerniejewo, ul. 21 Stycznia 2 

Komisariat Policji   Kłecko, ul. Armii Poznań 3 

Komisariat Policji   Trzemeszno, ul. 22 Stycznia 4a 

Komisariat Policji   Witkowo, ul. Kosynierów Miłosławskich 14 

 

K
P

P
 

G
o

st
y

ń
 

Komenda Powiatowa Policji   Gostyń,  ul. Wrocławska 44 

Posterunek Policji   Krobia, ul. Powstańców Wlkp. 37 
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Rewir Dzielnicowych   Borek, ul. Droga Lisia 11 

Rewir Dzielnicowych   Poniec, ul. Polna 1 

 

K
P

P
 G

ro
d

zi
sk

 
W

lk
p

. 

Komenda Powiatowa Policji   Grodzisk Wlkp., ul. 27 Stycznia 16 

Rewir Dzielnicowych   Granowo, ul. Poznańska 3 

Rewir Dzielnicowych   Rakoniewice, ul. Grodziska 16 

Rewir Dzielnicowych   Wielichowo, ul. ul. Lipowa 2 

 

K
P

P
 J

ar
o

ci
n

 Komenda Powiatowa Policji   Jarocin, ul. Kościuszki 29 

Rewir Dzielnicowych   Jaraczewo, ul. Rynek 2 

Rewir Dzielnicowych   Kotlin, ul. Dworcowa 10 

Posterunek Policji   Żerków, ul. Jarocińska 16 

 

K
M

P
 K

al
is

z 

Komenda Miejska Policji   Kalisz, ul. Jasna 1-3 

Komenda Miejska Policji   Kalisz, ul. Kordeckiego 36 

Komisariat Policji   Koźminek, pl. Wolności 15 

Komisariat Policji   Opatówek, ul. Poniatowskiego 1 

Komisariat  Policji   Stawiszyn, ul. Zamkowa 5 

 

K
P

P
  

K
ęp

n
o

 

Komenda Powiatowa Policji   Kępno-Chojęcin, ul. Szum 8a 

Posterunek Policji   Trzcinica,  Laski ul. Kępińska 10 

 

K
P

P
 K

o
ło

 

Komenda Powiatowa Policji   Koło, ul. Sienkiewicza 13 

Komisariat Policji   Kłodawa, Pl. Wolności 3 

Posterunek Policji   Dąbie, ul. Łęczycka 62 

Posterunek Policji   Babiak, ul. Poznańska 5 

 

K
M

P
 K

o
n

in
 

Komenda Miejska Policji   Konin, ul. Przemysłowa 2 

Komisariat Policji   Kleczew, Plac Kościuszki 7 

Komisariat Policji   Sompolno, ul. 11 Listopada 17 

Komisariat Policji   Rychwał, ul. Szkolna 1 

Komisariat Policji   Ślesin, ul. Polna 1 

Posterunek Policji   Golina, ul. Kolejowa 11A 

Posterunek Policji   Kramsk, ul. Kurpińskiego 6 

Posterunek Policji   Wilczyn, ul. Wilczogóra 155 A 

 

K
P

P
 K

o
śc

ia
n

 

Posterunek Policji   Kazimierz Biskupi, ul. 1Maja 3 

Zespół Dzielnicowych   Stare Miasto, ul. Topolowa 3 

Komenda Powiatowa Policji   Kościan, ul. Surzyńskiego 31 
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o
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 Posterunek Policji   Krzywiń, ul. Kościańska 53 

Posterunek Policji   Czempiń, ul. Kolejowa 7 

Posterunek Policji   Śmigiel, Pl. Rozstrzelanych 17 

 

K
P

P
 K

ro
to

sz
y

n
 Komenda Powiatowa Policji   Krotoszyn, ul. Zdunowska 38 a 

Komisariat Policji   Koźmin Wlkp., ul. Stęszewska 1 

Posterunek Policji   Kobylin, ul. Grunwaldzka 6 

Posterunek Policji   Zduny ul. Sienkiewicza 9 

 

K
M

P
 L

es
zn

o
 

Komenda Miejska Policji   Leszno, ul. 17 Stycznia 8 

Komenda Miejska Policji   Leszno, ul. Korcza 3 

Posterunek Policji   Włoszakowice, ul. Zalesie 9a 

Rewir Dzielnicowych    Leszno, ul. Kilińskiego 2 

Rewir Dzielnicowych   Leszno, ul. Konstytucji 3 Maja 1 

Rewir Dzielnicowych   Krzemieniewo, ul. Spółdzielcza 20 

Rewir Dzielnicowych   Lipno, ul. Leszczyńska 5 

Rewir Dzielnicowych   Osieczna, ul. Leszczyńska 5 

Rewir Dzielnicowych   Wijewo, ul. Powstańców Wlkp. 19 

Rewir Dzielnicowych   Święcichowa, ul. Strzelecka6 

Rewir Dzielnicowych   Rydzyna, ul. Rzeczypospolitej 6a 

 

K
P

P
  

M
ię

d
zy

ch
ó

d
 Komenda Powiatowa Policji   Międzychód, ul. Sikorskiego 22a 

Komisariat Policji    Sieraków, ul. 8 Stycznia 16 

 

K
P

P
  

N
o

w
y

 T
o

m
y

śl
 

Komenda Powiatowa Policji   Nowy Tomyśl, ul. Piłsudskiego 37 

Komisariat Policji   Zbąszyń, ul. 17 Stycznia 60 

Komisariat Policji   Opalenica, ul. Zamkowa 2 

Posterunek Policji   Lwówek, ul. Kasztanowa 24 

Wydział Ruchu Drogowego   Bolewice 1 

Posterunek Policji   Miedzichowo ul. Poznańska 36 

Posterunek Policji   Kuślin, ul. Powstańców Wlkp. 17 

 

K
P

P
 O

b
o

rn
ik

i 

Komenda Powiatowa Policji   Oborniki, ul. Piłsudskiego 54 

Komisariat Policji   Rogoźno, ul. Krzyżaniaka 4 

Rewir Dzielnicowych   Ryczywół, ul. Marcinkowskiego 13 

 

K
P

P
 

O
st

ró
w

 
W

lk
p

. Komenda Powiatowa Policji   Ostrów Wlkp., ul. Odolanowska 19 

Komisariat Policji   Raszków, ul. Ostrowska 26 
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w
 W
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p
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Komisariat Policji   Odolanów, ul. Sójki 1 

Komisariat Policji   Nowe Skalmierzyce, ul. Kaliska 36 

Posterunek Policji   Sieroszewice, ul. Ostrowska 94 

Posterunek Policji   Sośnie, ul. Wielkopolska 47 

Posterunek Policji   Przygodzice, ul. Kasztanowa 2 

Posterunek Policji   Ostrów Wlkp., ul. Partyzancka 32 

 

K
P

P
 O

st
rz

es
zó

w
 

Komenda Powiatowa Policji   Ostrzeszów, ul. Zamkowa 27 

Komisariat Policji   Grabów n/Prosną, ul. Kolejowa 5d 

Rewir Dzielnicowych   Kobyła Góra, pl. Wiosny Ludów 2 

Punkt Przyjęć   Kraszewice, ul Wieluńska 57 

Punkt Przyjęć   Doruchów, ul. Ostrzeszowska  

Punkt Przyjęć   Mikstat ul. Słowackiego 6 

 

K
P

P
 P

ił
a 

Komenda Powiatowa Policji   Piła, ul. Bydgoska 115 

Komisariat Policji   Wyrzysk, ul. Kościuszki 15 

Posterunek Policji   Szydłowo 52 

Posterunek Policji   Ujście, ul. Staszica 8 

Posterunek Policji   Białośliwie, ul. Lipowa 6 

Posterunek Policji   Łobżenica, ul. Wyrzyska 18 

Posterunek Policji   Kaczory, ul. Jana Pawła II 17 

Posterunek Policji   Wysoka, ul. Kościelna 16 

 

K
P

P
 P

le
sz

ew
 Komenda Powiatowa Policji   Pleszew, ul. Kochanowskiego 6 

Posterunek Policji   Gołuchów, ul. Lipowa 3 

Posterunek Policji   Chocz, ul. Pleszewska 53 

Posterunek Policji   Dobrzyca, ul. Cmentarna 3 

 

K
P

P
 R

aw
ic

z 

Komenda Powiatowa Policji   Rawicz, ul. Sienkiewicza 23 

Rewir Dzielnicowych   Miejska Górka, ul. Kobylińska 42 

Rewir Dzielnicowych   Bojanowo, ul. Dworcowa 25 

Rewir Dzielnicowych   Jutrosin, ul. Mickiewicza 12 

Rewir Dzielnicowych   Pakosław, ul. 22 Stycznia 30 

 

K
P

P
 

Sł
u

p
ca

 

Komenda Powiatowa Policji   Słupca, ul. Poznańska 13 

Posterunek Policji   Strzałkowo, al. Prymasa Wyszyńskiego 6 
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P
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u
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Posterunek Policji   Orchowo, ul. Kościuszki 6 

Posterunek Policji   Zagórów, ul. Rzeczna 6 

 

K
P

P
 S

za
m

o
tu

ły
 

Komenda Powiatowa Policji   Szamotuły, ul. Polna 3 

Komisariat Policji   Pniewy, ul. Turowska 31 

Komisariat Policji   Wronki, ul. Dworcowa 11 

Posterunek Policji   Duszniki, ul. Lipowa 6 

Posterunek Policji   Kaźmierz, ul. Szamotulska 20B 

Rewir Dzielnicowych    Ostróg, ul. Wroniecka 4 

Rewir Dzielnicowych   Obrzycko, ul. Prusa 7 

 

K
P

P
 

Śr
em

 Komenda Powiatowa Policji   Śrem, ul. Mickiewicza 15 

Rewir Dzielnicowych   Książ Wlkp., ul. Wichury 11 

 

K
P

P
 Ś

ro
d

a 
 

W
lk

p
. 

Komenda Powiatowa Policji   Środa Wlkp., ul. Harcerska 22 

Posterunek Policji   Nowe Miasto n/Wartą, ul. Łąkowa 2 

Rewir Dzielnicowych   Zaniemyśl, ul. Średzka 9 

 

K
P

P
 T

u
re

k
 

Komenda Powiatowa Policji   Turek, ul. Legionów Polskich 3 

Komisariat Policji   Tuliszków, ul. Kasztelana Zaremby 4 

Posterunek Policji   Dobra, ul. Dekerta 29 

 

K
P

P
 W

ąg
ro

w
ie

c 

Komenda Powiatowa Policji   Wągrowiec, ul. Taszarowo 11 

Komisariat Policji   Skoki, ul. Kazimierza Wielkiego 15 

Zespół Dzielnicowych   Damasławek, ul. Kcyńska 22 

Posterunek Policji   Gołańcz, ul. Klasztorna 6 

Zespół Dzielnicowych   Mieścisko, ul. Janowiecka 2 

 

K
P

P
 W

o
ls

zt
y

n
 

Komenda Powiatowa Policji   Wolsztyn. ul. Dworcowa 1 

Posterunek Policji   Przemęt, ul. Jagiellońska 14 

Posterunek Policji   Siedlec, ul. Zbąszyńska 23 

 

K
P

P
 W

rz
eś

n
ia

 

Komenda Powiatowa Policji   Września, ul. Szkolna 23 

Posterunek Policji   Miłosław, ul. Połczyńska 3 

Posterunek Policji   Kołaczkowo, Pl. Reymonta3 

Posterunek Policji   Nekla, ul. Dworcowa 8 

Posterunek Policji   Pyzdry, ul.  Niepodległości 56 
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Komenda Powiatowa Policji   Złotów, ul.  Piasta 49 

Komisariat Policji   Jastrowie, ul. 1 Maja 13 

Komisariat Policji   Krajenka, ul. Domańskiego 9 

Komisariat Policji   Okonek, ul. Lipowa 44A 

Posterunek Policji   Lipka, ul. Kościuszki 16 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
   

miejscowość  data 
                                     

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 
60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a 

 
Formularz ofertowy 

 

 

  Nazwa:  

  

Siedziba:  

  

Nr telefonu:  Nr faksu:  

Adres e-mailowy:  

NIP:  

Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem:  

Prowadzonego przez Sąd:  
 

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o 
udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przeglądów, napraw i legalizacji sprzętu gaśniczego w 
jednostkach Policji położonych na terenie woj. wielkopolskiego, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 
Składniki ceny oferty 

PRZEGLĄDY 

Lp. Rodzaj sprzętu Ilość 
Cena  

jedn. brutto 
Kwota 
brutto 

1.  Gaśnica proszkowa 1-2 kg  2950   
2.  Gaśnica proszkowa 4- 6 kg  3760   
3.  Gaśnica proszkowa 12 kg  54   
4.  Gaśnica śniegowa 5x 120   
5.  Agregat śniegowy 12 kg 8   
6.  Agregat śniegowy 30 kg 10   
7.  Agregat proszkowy AP-25 8   
8.  Koc gaśniczy  319   
9.  Łączna wartość brutto przeglądów  

NAPRAWY 

Lp. Rodzaj sprzęt 
Ilość środka gaśniczego (kg)/rodzaj 

środka gaśniczego/wymieniany element 
Ilość 

Cena  
jedn. brutto 

Kwota 
brutto 

10.  

Gaśnice proszkowe 

1/BC /z wym. głowicy 190   
11.  1/ABC/z wym. głowicy 140   
12.  2/BC/z wym. głowicy 10   
13.  2/ABC/z wym. głowicy 250   
14.  4/ABC/z wym. głowicy, z wym. węża 90   
15.  6/ABC/z wym. głowicy, z wym. węża 850   
16.  12/ABC/z wym. głowicy, z wym. węża 10   
17.  Gaśnice śniegowe 5/CO2/z wym. głowicy, z wym. węża 24   
18.  

Agregat proszkowy 
25/BC/z wym. głowicy, z wym. węża 2   

19.  25 /ABC/z wym. głowicy, z wym. węża 4   
20.  

Agregat śniegowy 
12/CO2/z wym. głowicy, z wym. węża 8   

21.  30/CO2/z wym. głowicy, z wym. węża 4   
22.  USG 2/CO2/z wym.  głowicy 8   
23.  Łączna wartość brutto napraw  
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Legalizacja 

Lp. Rodzaj sprzętu Ilość 
Cena  

jedn. brutto 
Kwota 
brutto 

24.  Gaśnica proszkowa 6 kg 800   
25.  Gaśnica proszkowa 12 kg 40   
26.  Gaśnica śniegowa 5 kg 40   
27.  Agregat proszkowy 25 kg 6   
28.  Agregat śniegowy 12 kg 4   
29.  Agregat śniegowy  30 kg  2   
30.  Łączna wartość brutto legalizacji  

  
Zakup nowego sprzętu 

Lp. Rodzaj sprzętu Ilość 
Cena  

jedn. brutto 
Kwota 
brutto 

31.  Gaśnica proszkowa GP-1zBC 275   
32.  Gaśnica proszkowa GP-2xABC 198   
33.  Gaśnica proszkowa GP-4xABC 50   
34.  Gaśnica proszkowa GP-6xABC 380   
35.  Gaśnica śniegowa GS-5x 10   
36.  Urządzenie gaśnicze UGS-2X 25   
37.  Koc gaśniczy  62   
38.  Worek ewakuacyjny  150   
39.  Łączna wartość brutto nowego sprzętu  

Cena brutto (suma wartości z wierszy 9, 23, 30, 39) 
 

 
Cena słownie: …………………............................................................................................................................................................................................... 

Ponadto oświadczam, że: 
1) oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia; 
2) zapoznałem się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty; 
3) zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy,-ców/zamierzam* wykonać 

przy pomocy niżej wymienionego,-ych podwykonawcy,-ców: 
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

powierzając wykonanie części zamówienia ………………………………………………………………………………………………… 
w  kwocie …………………………., 

b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
powierzając wykonanie części zamówienia ………………………………………………………………………………………………… 
w  kwocie …………………………, 

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie 
umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
Wraz z ofertą składam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia: 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   
 

 
 
 

…………………………………….............………………… 
/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

*  Niepotrzebne skreślić 
**  Wpisać nazwę podwykonawcy w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na jego zasoby w celu wykazania spełnienia warunków 

udział w postępowaniu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

   
miejscowość  data 

         …………………………………….                       
               (pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ USŁUG 
 (wykaz winien zawierać wszystkie dane liczbowe potwierdzające spełnianie warunku opisanego w pkt. IV.1.2 SIWZ) 

 

Lp. Opis usługi 

Data wykonania – 
rozpoczęcia 

i zakończenia 
(dd-mm-rrrr) 

Nazwa  
Odbiorcy 

Wartość 

Strona oferty, 
na której 
załączono 
dokument 

potwierdzający 
należyte 

wykonanie 

…. 

 

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

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

………………………… 

………………………… 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

……………………… zł ………………… 

…. 

 

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

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

………………………… 

………………………… 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

……………………… zł ………………… 

  
 
 
 
 
 

….……..…………………………………………….............… 
/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
   

miejscowość  data 

 
 
         …………………………………….                       
              (pieczęć Wykonawcy) 

 

 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych   
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
świadczenie usług przeglądów, napraw i legalizacji sprzętu gaśniczego w jednostkach Policji położonych na terenie woj. 
wielkopolskiego, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania;  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
  
 
 
 

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

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
   

miejscowość  data 
 

 

         …………………………………….                       
              (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
na podstawie w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
 

Oświadczam, że w stosunku do mnie/nas* nie zaistniała żadna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych powodująca wykluczenie mnie z postępowania. 

 
 
 

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

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
 
 
Wypis z art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) (uchylony); 
1a) (uchylony); 
2)   wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu 

upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego; 

3)   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4)   osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

5)   spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

6)   spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7)   spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8)   osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9)   podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10)  wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11)  wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których 
odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku.” 

 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 



numer sprawy ZZP-2380-16/2015 

~ 22 ~ 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
Informacja/Lista*  

o której mowa art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 

 Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że nie należę do grupy 
kapitałowej/należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą niżej wymienione podmioty:* 

Lp. 
Dane podmiotu 
(nazwa, adres) 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

* Niepotrzebne skreślić 

 
 
 

 
 

…………………………………………….............………….. 
/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



numer sprawy ZZP-2380-16/2015 

~ 23 ~ 
 

Załącznik nr  7 do SIWZ 

UMOWA nr ZZP-2380-16/2015 
 
Zawarta w Poznaniu, w dniu …............................. roku pomiędzy: 
Skarbem Państwa - Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu insp. Rafałem Batkowskim 
mającym siedzibę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 777-00-
01-878, REGON 630703410, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
……………………………………………, 
a 
……………………………………………………………………. z siedzibą w ……………………………….., wpisanym do 
………………………………………. prowadzonego przez ….………………………………., pod numerem ……………………………… 
posiadającym NIP ……………………….., kapitale zakładowym ……………………….. zł, zwaną w dalszej części umowy 
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 
 
w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 poz.907 ze zm.) o sygn. ZZP-2380-16/2015 na świadczenie usług w zakresie przeglądów, 
napraw i legalizacji sprzętu gaśniczego w jednostkach Policji położonych na terenie woj. wielkopolskiego, wymiana na 
nowy w przypadku braku możliwości jego naprawy, a także dostawa nowego sprzętu gaśniczego do tych jednostek. 
 
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 
1) Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę wraz z załącznikami.  
2) Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę. 
3) Dniu roboczym - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni wolnych od 

pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r., Nr 4, poz. 28 ze 
zm.). 

4) Sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy 
lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających 
z Umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich 
przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla 
cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, 
działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo, zarządzenie władz lub zmiana przepisów prawa w trakcie trwania 
Umowy. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, 
wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Wykonawcy, a także braków siły 
roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą. 

5) Przeglądzie - należy przez to rozumieć wykonanie czynności polegającej na sprawdzeniu stopnia napełnienia 
środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego, oględzin zewnętrznych (uszkodzenia mechaniczne, korozja, 
stan plomb i zawleczek), dla gaśnic o pojemności zbiornika powyżej 5 dm3 (6 kg i większych )sprawdzenie 
ważności legalizacji Urzędu Dozoru Technicznego, naklejenie kontrolki z datą następnego badania.      

6) Naprawie - należy przez to rozumieć wykonanie czynności polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego 
wszystkich części i w wypadku zużycia wymianę (uszczelki, głowicy, węża), napełnienie środkiem gaśniczym lub 
jego wymianę, wymianie lub napełnieniu naboi i butli z czynnikiem napędowym (w razie potrzeby), naklejenie 
kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu.   

7) Legalizacji - należy przez to rozumieć wykonanie czynności polegającej na okresowej kontroli w zależności od 
zbiornika ciśnieniowego wykonanej przez Urząd Dozoru Technicznego z potwierdzeniem w zależności od zbiornika 
wybiciu, naklejeniu okresu następnego przeglądu. 

8) Wymianie - należy przez to rozumieć wykonanie czynności polegającej na odbiorze i utylizacji gaśnic lub agregatów 
gaśniczych lub kocy gaśniczych, których naprawa jest niemożliwa wraz z dostawą i odpowiednio montażem nowych 
uprzednio wymienionych sprzętów ppoż. 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest:  
1) wykonanie przeglądów gaśnic, agregatów gaśniczych i kocy gaśniczych w terminach określonych w przepisach 

prawnych na zlecenie w miejscu i czasie po uzgodnieniu z Zamawiającym, 
2) dokonywanie napraw gaśnic lub  agregatów gaśniczych wraz z legalizacją zbiorników, w przypadkach 

określonych przepisami o dozorze technicznym - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu 
zastępczego na czas naprawy lub legalizacji, 

3) wymiana gaśnic lub agregatów gaśniczych lub kocy gaśniczych (utylizacja gaśnic lub agregatów gaśniczych lub 
kocy gaśniczych niepodlegających naprawie wraz z dostawą i montażem nowych) zgodnie z ustaleniami 
wynikającymi z przeprowadzonych przeglądów w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

4) dostawa wraz z ewentualnym montażem gaśnic, agregatów gaśniczych koców gaśniczych i worków 
ewakuacyjnych 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac określonych w ust. 1 w obiektach wykazanych w Załączniku nr 1 
do umowy, w terminie określonym w zleceniu przesłanym faksem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu wymogów określonych w przepisach 
obowiązującego prawa, obowiązujących normach i określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Odmienne (mniejsze) ilość usług lub nabywanych sprzętów od wynikających z rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy dla roszczeń ze strony Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości w świadczeniu poszczególnych usług lub nabywanego sprzętu. 
Zmiany te nie mogą powodować zmiany cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do Umowy oraz 
zwiększenia wartości umowy określonej w  § 2 ust. 2 Umowy. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane wadami przedmiotu zamówienia. 
7. Umowę zostaje zawarta na okres 24 miesięcy licząc od daty jej podpisania, lub do wyczerpania kwoty o której mowa 

w § 2 ust. 2 Umowy. 
 

§ 2 
1. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen za przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy zgodnie ze złożoną 

ofertą. 
2. Wartość Umowy dla całości zamówienia wynosi złotych brutto: ……………. wraz z kosztami dostawy (słownie: 

…………………………………. zł) 
3. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić faktury i wykonać załączniki oddzielnie dla każdego obiektu określonego 

w załączniku nr 1 do Umowy, które winny być potwierdzone przez poszczególnych użytkowników obiektów. 
4. Zamawiający dokona zapłaty za wykonany przedmiot umowy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w 

terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury wraz załączonym potwierdzonym 
protokołem wykonania usługi lub dostawy.   

 
§ 3 

1. Odbioru jakościowo-ilościowego przedmiotu umowy dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel jednostki lub 
komórki organizacyjnej Policji działający w imieniu Zamawiającego. 

2. Zamawiający wyznacza do współpracy z Wykonawcą pracownika Wydziału Zaopatrzenia  Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu ……………………………………… tel. 061/………………………… oraz pracownika Wydziału Kontroli 
………………………. tel. 061/………………………. 

3. W przypadku ujawnienia wad jakościowych lub ilościowych w wykonanym przedmiocie umowy Zamawiający 
powinien niezwłocznie złożyć pisemne zgłoszenie reklamacyjne na adres Wykonawcy zawierające następujące 
dane: 
1) asortyment reklamowany, 
2) ilość, 
3) szczegółowy opis wady lub uszkodzenia, 
4) datę wykonania usługi/dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć każdą reklamację i poinformować pisemnie w terminie 3 dni roboczych od 
otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, czy reklamacje uznaje czy odrzuca w części lub całości. 

5. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania uważa się za 
uznanie reklamacji. 

6. Załatwienie zasadnych reklamacji jakościowych następować będzie przez usuniecie wady lub wymianę wadliwego 
przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. Koszty z tym związane 
ponosi Wykonawca. 

 
§ 4 

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę umowy w terminie określonym na podstawie § 1 ust. 2 Umowy lub § 
3 ust. 6 Umowy Zamawiającemu przysługiwać będą od Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5% wartości 
umowy określonej w § 2 ust. 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. W razie opóźnienia wykonania umowy przekraczającego 7 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do zastępczego 
wykonania umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia przysługującej mu względem Wykonawcy wierzytelności z tytułu 
kar umownych, z wierzytelności Wykonawcy przysługującej mu względem Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia. 
Skutkiem potracenia będzie odpowiednie umniejszenie wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o wysokości i sposobie wyliczenia kar umownych. 

 
§ 5 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i określonych warunkach: 
1) Dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy ze względu na wystąpienie okoliczności której mowa w 

§ 1 ust. 7 Umowy. 
2) Dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu 

świadczenia. 
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3) Dopuszczalne 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 wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
- jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
W przypadku zwiększenia wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów, które w 
sposób jednoznaczny i wyczerpujący potwierdzą zasadność wprowadzenia zmiany wynagrodzenia. Jeśli zmiany 
będą powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 
również możliwość umniejszenia wynagrodzenia o różnicę, która nastąpiła w wyniku zmiany przepisów w 
zakresie określonym w lit. a lub b. 

5) Dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania umowy: 
a) z przyczyn zewnętrznie niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością 

realizacji umowy, w szczególności  wystąpieniem siły wyższej, 
b) w następstwie wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności ze względu na 

wstrzymanie przez organ nadrzędny finansowania przedmiotu umowy. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych pkt. 5, termin wykonania Umowy może 
ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

6) Dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego 
całości przedmiotu umowy do czasu jego wykorzystania. 

7) Dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia, oznaczenia przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy zachowaniu 
tożsamości świadczenia i jego jakości. 

8) Zmiany polegające na obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia 
umownego w szczególności w przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych. 

9) Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika. 
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci 

aneksu. 
 

§ 6 
1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienie od umowy z zachowaniem miesięcznego terminu. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania terminu o którym mowa w ust. 1, w wypadku : 

1) trzykrotnej nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia  lub przedmiotu reklamacji, 
2) jednostronnej nie umotywowanej zmiany cen przez Wykonawcę, 
3) dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot zamówienia. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy może 
żądać jedynie zapłaty należnej mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 7 

1. Ewentualne Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy podlegają rozstrzygnięciu w następującej kolejności: 

1) w trybie uzgodnień na spotkaniu przedstawicieli Stron, 

2) w trybie ugodowego rozwiązania sporu, 

3) przez właściwy dla Zamawiającego sąd  powszechny. 
1. Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia 

na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia w 

realizacji umowy spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez 
Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i po jednym z 
nich otrzymuje każda ze stron. 
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