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 Poznań,   10.11.2015 roku   
 
 
  
 
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
(SIWZ) 

 

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego 
prowadzone w oparciu o przepisy właściwe dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 134 000 euro   

 

 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu dla projektu pod nazwą Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji     

w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych realizowanego w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet III. Środowisko 
przyrodnicze, Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego) 

 nr sprawy ZZP-2380- 91/2015 
 

 

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: (061) 841 27 43 

Fax: (061) 841 27 44 
 

   Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: 
 

w sprawach procedury: Justyna Jaworska - Pietraszko 

telefon: (061) 841 27 88 fax: (061) 841 27 44 

w sprawach merytorycznych: Tomasz Radke 

  telefon: (061) 841 49 68   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie dotyczy zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu dla projektu pod nazwą 
Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji     w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i 

awarii środowiskowych realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013 (Priorytet III. Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i 
ekologicznego, 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 z późn. 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 zakup wraz z dostawą:  
1) Część nr  1 zamówienia:  

Zakup wraz z dostawą 1 sztuki pojazdu w wersji policyjnej typu furgon nieoznakowany. 
2) Część nr 2 zamówienia:  

Zakup wraz z dostawą pojazdów w wersji policyjnej osobowo terenowy nieoznakowany w ilości 2 sztuk. 
Szczegółowe parametry pojazdów zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi 
odpowiednio załącznik nr 1.1/1.2 do SIWZ. W przypadku gdy Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia, 
opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zamówień 

uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów oraz nie zastrzega obowiązku osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. 

4. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z 

wyłączeniem walut obcych. 
6. Zamawiający informuje, że w Ogłoszeniu o zamówieniu przewidział możliwość unieważnienia prowadzonego 

postępowania, w przypadku, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi 
środki pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu 
przyznane. – podstawa prawna art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania zamówienia – dostawa przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia– od dnia 
zawarcia umowy o zamówienie publiczne do 18 grudnia 2015 r. 
 

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; 
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie, co najmniej: 
Dla cz. 1 – 1 dostawy pojazdu/pojazdów wraz ze specjalistyczną zabudową dla pojazdu uprzywilejowanego, o 
wartości  dostawy nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, czy dostawa ta 
została wykonana lub jest wykonywana należycie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
Dla cz. 2 – 1 dostawy pojazdu/pojazdów, o wartości  dostawy nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto oraz 
załączy dowody określające, czy dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 



 

 
 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie ( o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 3 SIWZ) tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.  

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca 
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia 
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
żąda dokumentów dotyczących, w szczególności: 
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 
3) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; 
4) ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 

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 rozdziale V SIWZ, 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 określone w pkt 1 ppkt 2  Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie.  
 
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ 
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale IV SIWZ, 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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych 

dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest 
krótszy – w tym okresie,  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  
dostawy zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy dostawy te zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie – o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać dostawy oraz załączyć dowody potwierdzające spełnianie warunku określonego w rozdziale IV pkt 
1 ppkt 2 SIWZ. 

3) pisemne zobowiązanie – w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu (o którym mowa 
w Rozdziale IV pkt. 1 pkt 2) zobowiązanie do współpracy, 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. Zobowiązanie należy 
złożyć w formie oryginału.  

4) inne dokumenty - jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, o treści 
określonej w Rozdziale IV pkt 3 Siwz. 
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 w rozdziale V pkt 2 ppkt 1 i 2 
dotyczące tego podmiotu. 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 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); Zamawiający zastrzega ponadto, iż wykluczeniu z postępowania, na 
podstawie art. 24 ust. 2a ustawy, podlega wykonawca, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 
w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienia, co 
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, chyba że wykonawca 
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec 
zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody 
powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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, wystawionego 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 

3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o braku przynależności do 
grupy kapitałowej, o treści określonej w załączniku nr 7 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie). 

3. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, 
o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

1) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 2, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 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 celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone odpowiednio w załączniku nr 1.1/1.2 do 
SIWZ  wymagania Zamawiającego, Wykonawca musi złożyć  wraz z ofertą: 
1) wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu bazowego lub świadectwo zgodności WE pojazdu 

bazowego; 
2) oświadczenie, że oferowany pojazd spełnia wymagania Zamawiającego opisane odpowiednio w 

załączniku nr 1.1/1.2  do SIWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia, o treści określonej odpowiednio w 
załączniku nr 6.1/6.2 do SIWZ.  

5. Inne wymagane dokumenty: 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej odpowiednio w załączniku nr 2.1/2.2 do 

SIWZ zawierający istotne elementy będące przedmiotem przyszłej umowy tj. ceny oraz nazwy bądź inne 
wyczerpujące dane wymagane i wskazane przez Zamawiającego w odpowiednich miejscach formularza 
ofertowego,  umożliwiające Zamawiającemu identyfikację konkretnego produktu – których brak nie 
podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Wykonawca zobowiązany jest w oznaczonych przez 
Zamawiającego miejscach formularza ofertowego podać cenę, nazwę bądź inne wyczerpujące dane 
techniczne oferowanego produktu, które pozwolą na identyfikację konkretnego oferowanego przedmiotu, w 
celu weryfikacji ich zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1.1/1.2 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; 

6. Forma składania wymaganych dokumentów 
1) Oferta oraz inne dokumenty należy złożyć w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w 

języku obcym Wykonawca musi je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 i 4, pkt 2 ppkt 1 i 2, pkt 3 i pkt 4 ppkt 1 mogą być złożone w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a przypadku kopi 
dokumentów dotyczących innych podmiotów, o których mowa w rozdziale IV pkt 2 i 3, 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. 

3) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3, pkt 2 ppkt 3, pkt 4 ppkt 2 oraz pkt 5 ppkt 1 
muszą być złożone w formie oryginału.  

4) Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 5 ppkt 2 musi być złożone w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej notarialnie. 

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

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 



 

 
 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można formułować na piśmie, zgodnie z 
wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: zzp@wielkopolska.policja.gov.pl lub faksem 
na nr (061) 84-127-44. 

2. 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. 

3. Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia składane w toku postępowania należy składać w formie pisemnej. 
4. Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami.  

  
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. 
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: 

adres Zamawiającego: 
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

Sekcja ds. Zamówień Publicznych 
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, 

oznakowana następująco: 
ZZP-2380-91/2015 „Oferta – samochody cz……..” 

Nie otwierać przed dniem 18.11.2015 r., do godz. 11:15 
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-2380-91/2015 „Zmiana oferty - Oferta samochody– cz……..” 
Nie otwierać przed dniem 18.11.2015 r., do godz. 11:15 

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz 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-2380-91/2015 „Wycofanie oferty – samochody cz.   ……….” 
5.  Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania. 
 
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć: 
a)  w przypadku składania oferty osobiście lub za pośrednictwem kuriera: 



 

 
 

w sekretariacie Sekcji ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, 
ul. Dąbrowskiego 17A, 60 – 848 Poznań 

b)  w przypadku przesyłania przesyłki za pośrednictwem poczty: 
na adres Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 
z dopiskiem Sekcja ds. Zamówień Publicznych 

 
do dnia 18.11.2015 roku, do godz. 11:00 

 
2. Otwarcie ofert odbędzie się 18.11.2015 roku o godz. 11:15, w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 4.  
3. Sesja otwarcia ofert 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji oraz w kolejności, w 
jakiej oferty zostały złożone. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy. 
 
 

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, określona w oznaczonym miejscu formularza ofertowego. Cenę należy określić dla 
wszystkich składników pod rygorem odrzucenia oferty. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia – opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności odpowiednio: koszty dostawy, 
wyposażenia policyjnego, radiotelefonów, montażu, instruktażu, gwarancji, dokumentacji oraz wszelkich innych 
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnego z 
Opisem przedmiotu zamówienia.  

3. Ceną oferty jest wartość brutto Kryterium A. 
4. Wartość brutto należy obliczyć na podstawie zamieszczonego poniżej wzoru: 

 
Wb = I x C j         

 

gdzie: Wb  - wartość brutto 

   I  - ilość 
    Cj   - cena jednostkowa brutto 

      
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

 
Zamawiający dokona  wyboru najkorzystniejszej oferty  w oparciu o następujące  kryteria:  
Kryterium A „Cena” - 91% 
Obliczenie punktów w kryterium „cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór: 

W obliczana = (X min / X obliczana ) x 91 

 
gdzie:    W obliczana  - liczba punktów w kryterium „cena” 

       X min - najniższa cena spośród złożonych ofert 
        X   obliczana - cena oferty badanej 

 

 
Kryterium B -  „Zużycie energii”  - 3 % 
Przy ocenie wysokości zużycia energii najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą wartość zużycia 
energii (MJ/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po 
przeliczeniu wg wzoru: 

             najniższa wartość zużycia energii  
                        spośród złożonych ofert 

ilość punktów oferty badanej w kryterium B = ----------------------------------------------- x 3  
                       wartość zużycia energii 
                               oferty badanej 
 



 

 
 

b. wartość zużycia energii będzie obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do 

niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559) jako iloczyn uśrednionego zużycia 
paliwa (l/km) podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej paliwa równej 
odpowiednio 32 MJ/l albo 36 MJ/l. 

 

Kryterium C -  „Emisja dwutlenku węgla” - 3 % 
Przy ocenie wysokości emisji dwutlenku węgla najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą wartość 
emisji dwutlenku węgla (g/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do 
dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 
0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru: 
 

                najniższa wartość emisji dwutlenku 
                              węgla spośród złożonych ofert 

ilość punktów oferty badanej w kryterium C = ----------------------------------------------------- x 3 
                 wartość emisji dwutlenku 
                    węgla oferty badanej 
 

c. wartość uśredniona (g/km) emisji dwutlenku węgla podana będzie w ofercie przez Wykonawcę 
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena 

obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. 
U. Nr 96, poz. 559)  

 
Kryterium D -  „Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów” - 3 % 
Przy ocenie wysokości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów najwyżej będzie 
punktowana oferta proponująca najniższą łączną wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz 
węglowodorów (g/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch 
miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) 
po przeliczeniu wg wzoru: 

                             najniższa łączna wartość emisji zanieczyszczeń: 
                          tlenków azotu, cząstek stałych 

                                 oraz węglowodorów spośród złożonych ofert 
ilość punktów oferty badanej w kryterium D = ------------------------------------------------------------------------------- x 3  

                 łączna wartość emisji zanieczyszczeń: 
                 tlenków azotu, cząstek stałych 

                             oraz węglowodorów oferty badanej 
 

d.   łączna wartość emisji zanieczyszczeń będzie podana w ofercie przez Wykonawcę jako suma wartości 
emisji zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km) zgodnie z 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena 

obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. 
U. Nr 96, poz. 559). 

 

Wartość punktowa oferty: Wp = WA + WB+ WC +WD 

KRYTERIUM B, C i D   
W przypadku, gdy dane liczbowe wynikające ze świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE 
występują w innych jednostkach miary niż wskazane powyżej, należy dokonać przeliczeń lub jeżeli 
Wykonawca nie poda wartości  w jednostkach miary wskazanych powyżej Zamawiający dokona przeliczeń na 
powyżej wskazane jednostki. W tym celu posłuży się danymi wynikającymi ze świadectwa homologacji lub 
świadectwa zgodności WE. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę kryteriów środowiskowych lub ich 
składników oraz gdy Wykonawca uwzględni inne dane niż wynikające z homologacji lub świadectwa 
Zamawiający przyjmie dane wynikające ze załączonego do oferty dokumentu.  
 

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. 
Powyższe wzory stosowane będą na każdym etapie przeliczania ofert.  
 
XIII.  AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
  
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  



 

 
 

1. 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. 

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy listę autoryzowanych stacji obsługi na terenie województwa 
wielkopolskiego, w ilości określonej odrębnie dla każdej części postępowania określonej odpowiednio w 
załączniku nr 1.1/1.2 do SIWZ. 

 
XV. TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
 

1. Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa 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, lecz nie później niż przed 
upływem terminu związania ofertą. 

2. Przed upływem terminów określonych w pkt. 1, w przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna 
oferta. 

3. Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym 
załącznik nr 8 do SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Projekt umowy zostanie 
uzupełniony o dane wynikające z treści oferty oraz o dane wynikające z Opisu przedmiotu zamówienia dla danej 
części postępowania.  

4. 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. 

 
XVI. 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. 
2) Informację, o której mowa w ppkt. 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; 

c) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o czynnościach innych niż określone w lit. a) i b). 

3) Na czynność powtórzoną albo dokonaną czynność zaniechaną podjętą w wyniku uznania zasadności 
przekazanej informacji , nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 1.  

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; 

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 ppkt. 1 lit. b i 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 ppkt. 1 lit. 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. 

 

XVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
Załącznik nr 1.1/1.2 –  opis przedmiotu zamówienia, 
Załącznik nr 2.1/2.2 -  formularz ofertowy, 
Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych dostaw  
Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 5 – oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
Załącznik nr 6.1/6.2 – oświadczenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, 
Załącznik nr 7 - informacja o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej, 
Załącznik nr 8  -  projekt umowy  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Załącznik nr 2.1 do SIWZ 
ZZP-2380-91/2015 

   
miejscowość  data 

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

 
FORMULARZ OFERTOWY cz. 1 

 

  Nazwa:  

  

Siedziba:  

  

Nr telefonu:  Nr faksu:  

Adres e-mailowy:  
 nr rachunku bankowego w 

celu zwrotu wadium:  
 
W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą  pojazdu w wersji policyjnej typu furgon 
nieoznakowany oferuję wykonanie tego zamówienia wg poniższej ceny: 
 

KRYTERIUM A - cena 
 

Oznaczenie przedmiotu dostawy Liczba sztuk 
Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto  
(cena jednostkowa brutto 

x ilość) 
Zakup wraz z dostawą pojazdu w 

wersji policyjnej typu furgon 
nieoznakowany wraz z pełnym 

wyposażeniem i wszystkimi 
wymaganiami określonymi 

 w zał. nr 1.1 do SIWZ 

1 ………………… zł ………………………… zł 

 

 
Ponadto, oświadczam, że oferuję pojazdy: 
 

MARKA MODEL WERSJA 
HANDLOWA NAZWA 

WYPOSAŻENIA 
 

………………………………..* …………………………………..* ……………………………………* ………………………………………..* 
 

POSIADAJĄCE NASTĘPUJĄCE PARAMETRY ŚRODOWISKOWE: 
 

KRYTERIUM B 
uśrednione zużycie paliwa (l/kilometr) 

KRYTERIUM C 
uśredniona wartość emisji CO2  

(g/km 

KRYTERIUM D 
łączna wartość emisji zanieczyszczeń 

(tlenku azotu NOx, cząstek stałych oraz 
węglowodorów - THC) (g/km) 

 
………………………………..* ………………………………..* ………………………………..* 

 
* Wykonawca zobowiązany jest podać wymagane dane pod rygorem odrzucenia oferty 
 
KRYTERIUM B, C i D PARAMETRY ŚRODOWISKOWE (proszę o wpisanie danych liczbowych przy zastosowaniu 
jednostek miary wskazanych powyżej). W przypadku, gdy dane liczbowe wynikające ze świadectwa 
homologacji lub świadectwa zgodności WE występują w innych jednostkach miary niż wskazane powyżej, 
proszę o dokonanie przeliczeń lub jeżeli Wykonawca nie poda wartości w jednostkach miary wskazanych 
powyżej Zamawiający dokona przeliczeń na właściwe jednostki. W tym celu posłuży się danymi wynikającymi 



 

 
 

ze świadectwa homologacji świadectwa zgodności WE. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę kryteriów 
środowiskowych lub ich składników oraz gdy Wykonawca uwzględni inne dane niż wynikające z homologacji 
lub świadectwa Zamawiający przyjmie dane wynikające z załączonego do oferty dokumentu.  
 

 
Ponadto oświadczam, że: 
1) oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności: koszty dostawy, 

wyposażenia policyjnego, radiotelefonów, montażu, instruktażu, gwarancji, dokumentacji oraz wszelkich innych 
kosztów ponoszonych przez wykonawcę niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnego z 
Opisem przedmiotu zamówienia ; 

2) udzielam gwarancji na każdy pojazd, bez limitu kilometrów oraz wszystkie elementy wyposażenia w następującym 
zakresie: 
a) na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne–min. 24 miesiące, oferuję gwarancję……m-cy 
b) na powłokę lakierniczą – min. 36 miesięcy, oferuję gwarancję………m-cy 
c) na perforację elementów nadwozia - min.72, oferuję gwarancję………m-cy 
d) na całość zabudowy opisanej w pkt 1.5 Opisu przedmiotu zamówienia– min. 24 miesiące, oferuję 

gwarancję………m-cy 
e) na sprzęt łączności radiowej – min. 36 miesięcy, oferuję gwarancję …………………m-cy 

3) zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy 
pomocy podwykonawcy/ców** powierzając wykonanie części zamówienia:  
…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,*** 
…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,*** 

Nadto zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie 
umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

                                                                                     
 
 
 
 

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

 
 
 
* Należy podać wymagane dane pod rygorem odrzucenia oferty 
**      Niepotrzebne skreślić  
*** Jeżeli jest znana 



 

 
 

Załącznik nr 2.2 do SIWZ 
ZZP-2380-91/2015 

   
miejscowość  data 

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

 
FORMULARZ OFERTOWY cz. 2 

 

  Nazwa:  

  

Siedziba:  

  

Nr telefonu:  Nr faksu:  

Adres e-mailowy:  
 nr rachunku bankowego w 

celu zwrotu wadium:  
 
W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą pojazdu w wersji policyjnej osobowo terenowy 
nieoznakowany, oferuję wykonanie tego zamówienia wg poniższej ceny: 
 

KRYTERIUM A - cena 
 

Oznaczenie przedmiotu dostawy Liczba sztuk 
Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto  
(cena jednostkowa brutto 

x ilość) 
Zakup wraz z dostawą pojazdu w 

wersji policyjnej osobowo 
terenowy nieoznakowany wraz z 

pełnym wyposażeniem i wszystkimi 
wymaganiami określonymi 

 w zał. nr 1.2 do SIWZ 

2 ………………… zł ………………………… zł 

 

 
Ponadto, oświadczam, że oferuję pojazdy: 
 

MARKA MODEL WERSJA 
HANDLOWA NAZWA 

WYPOSAŻENIA 
 

………………………………..* …………………………………..* ……………………………………* ………………………………………..* 
 

POSIADAJĄCE NASTĘPUJĄCE PARAMETRY ŚRODOWISKOWE: 
 

KRYTERIUM B 
uśrednione zużycie paliwa (l/kilometr) 

KRYTERIUM C 
uśredniona wartość emisji CO2  

(g/km 

KRYTERIUM D 
łączna wartość emisji zanieczyszczeń 

(tlenku azotu NOx, cząstek stałych oraz 
węglowodorów - THC) (g/km) 

 
………………………………..* ………………………………..* ………………………………..* 

 
* Wykonawca zobowiązany jest podać wymagane dane pod rygorem odrzucenia oferty 
 
KRYTERIUM B, C i D PARAMETRY ŚRODOWISKOWE (proszę o wpisanie danych liczbowych przy zastosowaniu 
jednostek miary wskazanych powyżej). W przypadku, gdy dane liczbowe wynikające ze świadectwa 
homologacji lub świadectwa zgodności WE występują w innych jednostkach miary niż wskazane powyżej, 
proszę o dokonanie przeliczeń lub jeżeli Wykonawca nie poda wartości w jednostkach miary wskazanych 
powyżej Zamawiający dokona przeliczeń na właściwe jednostki. W tym celu posłuży się danymi wynikającymi 



 

 
 

ze świadectwa homologacji świadectwa zgodności WE. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę kryteriów 
środowiskowych lub ich składników oraz gdy Wykonawca uwzględni inne dane niż wynikające z homologacji 
lub świadectwa Zamawiający przyjmie dane wynikające z załączonego do oferty dokumentu.  
 

 
Ponadto oświadczam, że: 
1) oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności: koszty dostawy, 

wyposażenia policyjnego, radiotelefonów, montażu, instruktażu, gwarancji, dokumentacji oraz wszelkich innych 
kosztów ponoszonych przez wykonawcę niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnego z 
Opisem przedmiotu zamówienia ; 

2) udzielam gwarancji na każdy pojazd, bez limitu kilometrów oraz wszystkie elementy wyposażenia w następującym 
zakresie: 
a) na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne–min. 24 miesiące, oferuję gwarancję……m-cy 
b) na powłokę lakierniczą – min. 36 miesięcy, oferuję gwarancję………m-cy 
c) na perforację elementów nadwozia - min.72, oferuję gwarancję………m-cy 
d) na całość zabudowy opisanej w pkt 1.5 Opisu przedmiotu zamówienia– min. 24 miesiące, oferuję 

gwarancję………m-cy 
e) na sprzęt łączności radiowej – min. 36 miesięcy, oferuję gwarancję …………………m-cy 

3) zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy 
pomocy podwykonawcy/ców** powierzając wykonanie części zamówienia:  
…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,*** 
…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,*** 

Nadto zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie 
umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

                                                                                     
 
 
 
 

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

 
 
 
* Należy podać wymagane dane pod rygorem odrzucenia oferty 
**      Niepotrzebne skreślić  
*** Jeżeli jest znana 



 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ  
ZZP-2380-91/2015 
 
 
 
 
  ………………………………………………      
  (pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW cz. nr………. 

 
dla potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu, 

o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 ppkt  2  SIWZ 
 
 

 
 
 

 
………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) podpis uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 

Opis dostawy 
(opis winien zawierać 
informacje dotyczące 

zakresu oraz dane 
liczbowe wymagane na 

potwierdzenie 
spełniania warunku 

opisanego w rozdziale IV 
pkt 1 ppkt 2 SIWZ) 

Data wykonania – 
rozpoczęcia 

(dd-mm-rrrr) 
i zakończenia 
(dd-mm-rrrr) 

Nazwa 
Odbiorcy 

Wartość dostawy 
Strona oferty, na 
której załączono 

dowody 

1 
 
 
 

Od 
…………………………
………… 

 
Do 
…………………………
………… 

………………….. ……….……….. zł. ……………………. 



 

  

 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

ZZP-2380-91/2015 
………..…………..…………….,  …..……… 

               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,  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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Załącznik nr 5 do SIWZ 
ZZP-2380-91/2015 

………..……………….,  …..……… 
            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/nas* z postępowania. 
 
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. 

 
 
 

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

 
 
 
* Niepotrzebne skreślić   
 



 

  

 
Załącznik nr 6.1 do SIWZ 

ZZP-2380-91/2015 
…………………..……………….,  …..……… 

                     miejscowość             data 
 

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

 
 
 

Oświadczenie,  
że oferowany pojazd spełnia wymagania określone przez Zamawiającego cz. 1 

 
Oświadczam, że oferowany pojazd spełnia: 

a) wymagania techniczne dla pojazdu bazowego, 

b) wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu, 

c) wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej, 

d) wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu, 

e) wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej, 

f) wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu, 

g) wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy, 

h) wymagania konstrukcyjne, 

i) wymagania odnośnie oznaczenia i znakowania, 

j) wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu, 

k) wymagania jakościowe, 

l) wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, 

m) wymagania dotyczące gwarancji wykonawcy, 

opisane w załączniku nr 1.1 do SIWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

Załącznik nr 6.2 do SIWZ 
ZZP-2380-91/2015 

…………………..……………….,  …..……… 
                     miejscowość             data 

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

 
 
 

Oświadczenie,  
że oferowany pojazd spełnia wymagania określone przez Zamawiającego cz. 2 

 
Oświadczam, że oferowany pojazd spełnia: 

a) wymagania techniczne dla pojazdu bazowego, 

b) wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu, 

c) wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej, 

d) wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu, 

e) wymagania techniczne dla radiotelefonu i instalacji łączności radiowej, 

f) wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu, 

g) wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy, 

h) wymagania konstrukcyjne, 

i) wymagania odnośnie oznaczenia i znakowania, 

j) wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu, 

k) wymagania jakościowe, 

l) wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, 

m) wymagania dotyczące gwarancji wykonawcy, 

opisane w załączniku nr 1.2 do SIWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

  

Załącznik nr 7 do SIWZ 
ZZP-2380-91/2015 

   
miejscowość  data 

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

Informacja  
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)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

 
 

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

 
* Niepotrzebne skreślić   


