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KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 
W POZNANIU 

 

 
 

 Poznań, 31.03.2016 roku  
 

 
 
 
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
zwana dalej (SIWZ) 

 
 

Dostawa olejów silnikowych, płynów technicznych oraz eksploatacyjnych do pojazdów 
służbowych Policji 

 
 
 

   
 
 

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego 
o wartości zamówienia mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 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: Wiesław Gordienko telefon: 61/841 27 49 
  

w zakresie przedmiotu 
zamówienia: 

Marek Palacz telefon: 61/841 49 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIWZ wraz z załącznikami (1 - 6) zawiera 29 stron. 
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I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru oferty Wykonawcy, z 
którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 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 sukcesywna dostawa olejów silnikowych, płynów technicznych i płynów 

eksploatacyjnych do pojazdów użytkowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i 
jednostki jej podległe. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 zadania (części). Rodzaj, ilość i 
parametry jakościowe jakimi powinny charakteryzować się zamawiane produkty będące przedmiotem 
zamówienia w danej części postępowania, określone zostały w poniższych tabelach: 

 
Część nr 1  - Oleje silnikowe 
 
Tabela I. 

       
Lp. 

 
Rodzaj  

 
      Wymagane cechy jakościowe  

Szacowana 
wielkość zakupu 

(w litrach) 

Pojemność 
opakowań 

1. 
olej silnikowy 
mineralny 

SL/CF/15W/40 ACEA A3/ B3-02 
lub o wyższej klasie jakości 

300 
Pojemnik od 1 litra 

do 5 litrów 

2. Olej silnikowy 
półsyntetyczny 

SL/CF 10W/40, ACEA A3-02/B3-98 

wyd.2 lub wyższa 
600 

Pojemnik od 1 litra 
do 5 litrów 

3. olej silnikowy 
syntetyczny 

SL/CF 5W/40, ACEA A3/ B4-04 2000 
Pojemnik od 1 litra 

do 5 litrów 

4. olej silnikowy 
syntetyczny 

SM/CF 5W/30, ACEA A3/B4-04, 

VW504.00/507.00 
2600 

Pojemnik od 1 litra 
do 5 litrów 

5. olej silnikowy 
syntetyczny 

5W/30API SN/CF ACEA C2*/C3 

DEXOS2 
200 

Pojemnik od 1 litra 
do 5 litrów 

 
Część nr 2  - Olej silnikowy do łodzi 
  
Tabela II. 

       
Lp. 

 
Rodzaj  

 
      Wymagane cechy jakościowe 

Szacowana 
wielkość zakupu 

(w litrach) 

Pojemność 
opakowań 

1. Olej silnikowy do łodzi 
Powinien charakteryzować się 
parametrami określonymi dla 
normy TC-W3 

400 
Pojemnik od 1 
litra do 5 litrów 

 
Część 3  - Olej silnikowy do motocykli i quadów   
 
Tabela III. 

       
Lp. 

 
Rodzaj  

 
      Wymagane cechy jakościowe 

Szacowana 
wielkość zakupu 

(w litrach) 

Pojemność 
opakowań 

1. 
Olej silnikowy do 
motocykli i quadów   

10W/40 np. Motul 4T 60 
Pojemnik od 1 
litra do 5 litrów 
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Część 4  - Płyny techniczne i eksploatacyjne 
 
Tabela IV. 

       
Lp. 

 
Rodzaj  

 

      Wymagane cechy 
jakościowe 

Szacowana 
wielkość 

zakupu (w 
litrach) 

Pojemność 
opakowań 

1. preparat AD BLUE  1200 Beczka 200 l 

2. Płyn hamulcowy DOT 4 SAEJ 1703 100 
Pojemnik od 1 litra 

do 5 litrów 

3. Płyn hydrauliczny 

Olej do układów 
hydraulicznych, przeniesienia 
napędu, mostów napędowych 
i „mokrych” hamulców 
maszyn pracujących w 
terenie. 
Spełnia normy: Caterpillar 
TO-4, ZF TE-ML 03C; GM 
Allison C-4 lub równorzędne 

100 
Pojemnik od 1 litra 

do 5 litrów 

4. Płyn chłodzący  

przeznaczony do 
aluminiowych chłodnic 
samochodowych na bazie 
glikolu monoetylowego,  
posiadający certyfikat 
zgodności ITS oraz znak 
bezpieczeństwa "B" 

2000 
Beczki 200 l lub 

pojemnik od 1 litra 
do 5 litrów 

5. Płyn chłodzący  
(syntetyk/koncentrat ) 

 600 
Pojemnik od 1 litra 

do 5 litrów 

6. Benzyna ekstrakcyjna  400 
Pojemnik od 1 litra 

do 5 litrów 

7. Płyn do spryskiwaczy 
Letni 

certyfikat zgodności. ITS 
znak bezp. "B" 

24000 
Pojemnik od 1 litra 

do 5 litrów 

8. 

Płyn do spryskiwaczy 
Zimowy (zdatny do 
skutecznego użytku 
przy temp. -25°C) 

certyfikat zgodności ITS znak 
bezp. "B" 

30000 
Pojemnik od 1 litra 

do 5 litrów 

9. 

Odmrażacz do szyb 
samochodowych 
(zdatny do 
skutecznego użytku 
przy temp. -35°C) 

nie niszczący gumy i  plastiku 3200 
Pojemnik z 

atomizerem o poj. 
od 650 ml do 1 litra 

 
2. Wykonawca musi zagwarantować, że oferowane produkty będą posiadały cechy jakościowe, które 

określone są w powyżej wskazanych klasach jakości normach. 
3. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu produkty przy użyciu własnych środków transportu 

spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska i w opakowaniach 
zbiorczych zgodnie z opisami. 

4. Wskazane w przedmiocie zamówienia produkty muszą być produktami oryginalnymi, tzn. winny być 
wytwarzane przez producenta będącego właścicielem receptury oraz symbolu, nazwy i znaku 
towarowego stosownego do jego oznaczenia. Oferowane oleje muszą charakteryzować się trwałością 
(okresem przechowywania lub eksploatacji) nie krótszą niż 24 miesiące.  

5. Sposób, miejsce i terminy dostaw produktów określone zostały w projekcie umowy.  
6. Termin dostawy zamówionej części asortymentu nie może przekroczyć 3 dni roboczych. Wykonawca 

może zaoferować krótszy termin dostawy, który stanowi kryterium oceny ofert wg. zasad, o których 
mowa w rozdziale XII pkt 2 SIWZ. 

7. Wykonawca gwarantuje pełną mieszalność oferowanych olejów z ich odpowiednikami dostępnymi na 
rynku i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane ewentualną nie mieszalnością tych 
produktów. 
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8. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
9. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub większej ilości części. 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 

4 ustawy. 
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części 

zamówienia. 
13. 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 - umowa obowiązywać będzie od dnia jej podpisania do 
31.12.2017 r., lub do wcześniejszego wyczerpania wartości umowy brutto, o której mowa w §1 ust. 4 
projektu umowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §11 oraz §13 ust. 1 pkt 3 projektu umowy.  
 
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 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, co najmniej jednej dostawy: 
a) dla części nr 1 – oleju silnikowego o wartości min. 50 000 PLN brutto; 
b) dla części nr 2 – oleju silnikowego o wartości min. 5 000 PLN brutto; 
c) dla części nr 3 – oleju silnikowego o wartości min. 1000 PLN brutto; 
d) dla części nr 4 – oleju silnikowego lub płynów eksploatacyjnych (np. płyn hamulcowy, 
chłodniczy, płyn do spryskiwaczy, odmrażacz do szyb lub preparat Ad-BLUE itp.) do pojazdów o 
wartości min. 50 000 PLN brutto; 
- oraz załączy dowody, określające czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę do dwóch lub więcej części i wykaże 
spełnianie warunku wartościowo najwyższego spośród tych części, w których złożono ofertę, 
wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia 
także w odniesieniu do części, której przypisano mniejszą wartość. 

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

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

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

3. 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 zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie o treści określonej w rozdziale V pkt 4 ppkt 3 lit. a 
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SIWZ lub inne dokumenty o treści określonej w rozdziale V pkt 4 ppkt 3 lit. b SIWZ. Podmiot, który 
zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

4. W przypadku, gdy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca 
powoływał się, na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, a podmiot ten 
będzie podwykonawcą, to jeżeli Wykonawca będzie chciał zmienić albo zrezygnować z tego 
podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia ten warunek w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
wiedzy i doświadczenia będzie polegał na zasobach innych podmiotów, a podmioty te muszą brać 
udział w realizacji części zamówienia, musi dostarczyć wraz z ofertą dokumenty określone w rozdziale 
V pkt 2 ppkt 1 i 2 dotyczące tego podmiotu.  

6. 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 2 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, wskazując w wykazie, których części postępowania wykaz ten dotyczy – o 
treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykazać dostawy 
oraz załączyć dowody potwierdzające spełnianie warunku określonego w rozdziale IV pkt 2 ppkt 
2 SIWZ. 
a) Dowodami, o których mowa niniejszym punkcie są:  

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

- oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej (lit. a); 

b) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy 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 dostawy, 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 i art. 24 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 3 do 

SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 
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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 5 do SIWZ (w 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa 
przedmiotowy dokument oddzielnie). 

3. Dokumenty  wymagane od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
1) zamiast dokumentu, o którym mowa pkt 2 ppkt 2 Wykonawca 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 kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 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 kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

4. Inne wymagane dokumenty: 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, odpowiednio dla danej części postępowania, o 

treści określonej w załącznikach nr 1.1 – 1.4 do SIWZ. W treści tabeli kalkulacji cenowej należy 
wypełnić wszystkie rubryki – pod rygorem odrzucenia oferty, m.in. podać nazwę lub markę 
produktu – dane pozwalające zidentyfikować dany produkt; 

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; 

c) postąpienia w toku akcji elektronicznej będzie składała inna osoba niż Wykonawca. 
3) W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie polegać 

na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego, zobowiązany jest, przedstawić: 
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonaniu 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:  
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- 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. 

 
5. 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, pkt 2 ppkt 1 i 2, pkt 3, pkt 4 ppkt 3 lit. b, mogą być 
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
a przypadku kopii dokumentów dotyczących innych podmiotów, o których mowa w rozdziale IV 
pkt 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 ppkt 3 oraz pkt 4 ppkt 1, ppkt 3 lit. 
a, muszą być złożone w formie oryginału. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2 musi 
być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
 

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 w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę do danej części. 
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 pełnomocnika.  

5) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej 
ofertę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być 
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parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka 
(podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną 
pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 

6) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili 
ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez dowiedzenie w sposób dostatecznie 
wyczerpujący i jednoznaczny w ocenie Zamawiającego, iż wykonawca podjął niezbędne działania 
w celu zachowania ich poufności.  

7) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 26.06.2003 r., poz. 1503 ze. zm.) 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 

8) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty; 

9) 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.  

10) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  
2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie i powinna być 
zaadresowana: 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 
Sekcja ds. Zamówień Publicznych 

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

ZZP-2380-16/2016 „Oferta – dostawa olejów/płynów technicznych i eksploatacyjnych*, część 
nr …”  

Nie otwierać przed dniem 08.04.2016 r., do godz. 11:15 
 a także 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 zamkniętej kopercie 
odpowiednio oznakowanej następująco:  

ZZP-2380-16/2016 „Zmiana oferty - dostawa olejów/płynów technicznych i 
eksploatacyjnych*- część nr …” 

Nie otwierać przed dniem 08.04.2016 r., do godz. 11:15 
Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany, 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-2380-16/2016 „Wycofanie oferty – dostawa olejów/płynów technicznych i 
eksploatacyjnych*- część nr …” 

5.  W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę 
Wykonawcy. 

* - niepotrzebne skreślić 
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X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. W przypadku osobistego składania oferty lub za pośrednictwem kuriera, ofertę należy złożyć w 

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 
17A - sekretariat. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, ofertę 
należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale IX pkt 2 SIWZ do 08.04.2016 roku, 
do godz. 11:00; 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17A,  Poznań 60-838, w dniu 08.04.2016 r. o godz. 11:15, w pok. nr  3. 

3. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i 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, zarówno na etapie określania danej ceny (np. ceny jednostkowej, 
ceny oferty) jak i na każdym etapie przeliczania. Ceny jednostkowe należy określić dla wszystkich 
składników cenotwórczych, 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 koszty 
związane z dostawą i transportem, odbiorem opakowań zbiorczych, ubezpieczeniem i innymi 
kosztami związanymi z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

3. Cena może być tylko jedna w danej części postępowania. 
4. Wartość brutto (tabela cenowa formularza ofertowego) dla każdego z rodzajów olejów i płynów 

eksploatacyjnych oraz ogólną wartość wszystkich pozycji należy obliczyć na podstawie 
zamieszczonych poniżej wzorów: 
 

I x Cj = Kb 

ΣKb=Co 

            

 

   gdzie:  I  - ilość  
      Cj  - cena jednostkowa brutto 
      Kb  - kwota brutto 
      Co    - cena oferty 

 
5. Ceną oferty jest suma kwot brutto.  

 
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 niżej określone kryteria: 
 

1) Kryterium A - „Cena”, którego znaczenie wynosi 95%. 
 

Obliczenie punktów w kryterium A - „Cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór: 
 

A obliczana = (A min / A obliczana ) x 95 
 

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

2) kryterium B - „Termin dostawy”, którego znaczenie wynosi maksymalnie 5%.  
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a) Dostawa w ciągu 1 dnia roboczego – 5 pkt. 
b) Dostawa w ciągu 2 dni roboczych – 2 pkt,  
c) Dostawa w ciągu 3 dni roboczych – 0 pkt, 
 

Maksymalny czas dostawy wynosi 3 dni robocze. W ramach ww. kryterium, oferta wykonawcy, który 
zaoferuje wykonywanie dostaw w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia otrzyma dodatkowo 2 
pkt, natomiast jeśli wykonawca zaoferuje 1 dzień roboczy, oferta otrzyma 5 punktów, poza punktami 
uzyskanymi w kryterium „Cena”. W przypadku określenia przez wykonawcę, iż dostawa odbywać się 
będzie w terminie 3 dni roboczych, wówczas oferta taka nie uzyskuje punktów dodatkowych. Również w 
przypadku braku określenia ilości dni dostawy, oferta nie otrzymuje żadnych punktów dodatkowych, a 
Zamawiający przyjmuje, iż dostawa odbywać się będzie w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku 
zaoferowania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 3 dni robocze, oferta podlegać będzie 
odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ w zakresie maksymalnego, dopuszczalnego terminu dostawy. 
Zamawiający nie dopuszcza wskazania w ofercie terminu dostawy określonego w przedziale „od – do”, w 
takim przypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu. 
 

Oferta nie podlegająca 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 w danym kryterium. Powyższy wzór 
dot. kryterium „Cena” stosowany będzie na każdym etapie przeliczania ofert. Oznacza to, że będzie on 
stosowany zarówno w postępowaniu podstawowym i podczas aukcji elektronicznej. 
 
XIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
 
1.  Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej 
 
Zamawiający, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w częściach nr 1 i nr 4 postępowania, 
przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli w częściach tych złożone zostaną co najmniej 3 
oferty niepodlegające odrzuceniu. 
 
2.  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych 
1)  Adres strony internetowej na której dobędzie się aukcja: https://aukcje.uzp.gov.pl. Do obsługi 
systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz 
dostępem do sieci Internet. Administrator gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami: 

- Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej. 
- Opera w wersji 9.0 lub wyższej 
- Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej 

Ze względu na brak kompatybilności przeglądarki Internet Explorer ze standardami przyjętymi w 
systemie aukcyjnym (powszechnie wykorzystywanymi w Internecie) oraz pojawiające się problemy 
związane z bezpieczeństwem, nie zaleca się korzystania z tej aplikacji podczas użytkowania Portalu 
Aukcji. 
 

2)  Postąpienia w toku aukcji elektronicznej Wykonawca, pod rygorem nieważności, składa opatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. Podpisem elektronicznym spełniającym wymogi ustawy jest podpis 
wydawany przez kwalifikowany podmiot certyfikujący – wpisany do rejestru prowadzonego przez 
Narodowe Centrum Certyfikacji. 
Z uwagi na fakt, że postąpienia, które wykonawcy są zobligowani podpisać elektronicznie, są 
generowane w postaci dokumentu PDF (Portable Document Format), wykonawcy biorący udział w 
aukcji elektronicznej winni dysponować oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie plików w 
ww. formacie. Oprogramowanie takie wykonawcy mogą podbrać bezpłatnie ze strony internetowej 
http://get.adobe.com/reader/.  
Ponadto wykonawca chcący składać oferty w toku aukcji elektronicznej musi dysponować 
urządzeniami technicznymi oraz oprogramowaniem służącymi do obsługi podpisu elektronicznego.  
Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty składane w toku aukcji 
(postąpienia) za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego - 
struktura generowanych przez platformę ofert nie pozwala na podpisywanie ich bezpośrednio z 
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poziomu programu Adobe Reader. Oferty winny być podpisane w formacie Xades  - tylko dokumenty 
z takim podpisem będą przyjęte przez platformę aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty mogą być 
podpisane zarówno podpisem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Celem uniknięcia problemów w toku 
aukcji wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania obsługującego 
składanie przez nich podpisu elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem aukcji elektronicznej. W 
przypadku trudności z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie 
podpisu elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu (centrum certyfikacji). 

 
UWAGA: oferty generowane przez system aukcyjny nie umożliwiają wprowadzenia podpisu 
elektronicznego przy użyciu funkcji programu Adobe Reader (funkcja wykorzystywana m.in. w 
podpisywaniu deklaracji podatkowych). Opatrzenie oferty podpisem elektronicznym wymaga 
posłużenia się oprogramowaniem dostarczonym przez wystawcę podpisu elektronicznego (centrum 
certyfikacji). 

3) Rejestracja i identyfikacja wykonawców. 

Konta dla wykonawców uczestniczących w aukcji tworzy Zamawiający, wpisując wszystkie informacje 
żądane przez system. Konto wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji. 
Zamawiający nie zna haseł poszczególnych wykonawców. LOGIN i HASŁO wykonawcy są generowane 
automatycznie przez system, a następnie przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji. Celem 
zwiększenia bezpieczeństwa, system, przy pierwszym logowaniu się wykonawcy na konto założone 
przez Zamawiającego, wymusza dokonanie zmiany HASŁA na nowe. 

 
3. Informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji 

elektronicznej 
1) Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej jest kryterium A –„Cena”. 
Sposób obliczania punktacji w tym kryterium podczas aukcji elektronicznej jest taki sam jak podczas 
postępowania przetargowego i jest to wzór opisany w Rozdziale XII pkt 1 SIWZ. 
2) W przypadku wygrania aukcji elektronicznej - wygrywający Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
Zamawiającemu w ciągu 2 dni od dnia powzięcia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty nowego 
formularza ofertowego wraz z nowymi cenami jednostkowymi, których suma będzie równa cenie 
zaoferowanej podczas aukcji elektronicznej. Końcowa Cena oferty w nowym formularzu powinna być 
skalkulowana z uwzględnieniem cen uzyskanych podczas aukcji. Ponadto, nowe ceny jednostkowe (po 
aukcji) nie mogą być wyższe od cen zaproponowanych w uprzednim formularzu ofertowym.  
 
4.  Przekazanie zaproszeń do udziału w aukcji elektronicznej. 

Zamawiający przekaże drogą elektroniczną zaproszenia do udziału w aukcji wszystkim Wykonawcom, 
którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. W zaproszeniu Zamawiający przekaże informacje o 
których mowa w art. 91 b ust. 2 ustawy. 

Niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia wykonawca zobowiązany jest do zalogowania się na platformie, a 
także do potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie przez 
Wykonawcę poprawności danych odbywa się drogą elektroniczną poprzez funkcjonalność platformy – za 
pomocą polecenia „wyślij wiadomość do zamawiającego”. 
Wszelkie informacje dotyczące systemu aukcyjnego dostępne są na stronie internetowej Urzędu 
Zamówień Publicznych po adresem https://aukcje.uzp.gov.pl. 
 
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, 
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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, 

stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 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. 

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; 
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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 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. 
 

XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
 
Załączniki nr 1.1 – 1.4  – Formularze ofertowe 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 4 – Wykaz głównych dostaw 
Załącznik nr 5 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 6 – projekt umowy. 
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Załącznik nr 1.1 do SIWZ 
   

miejscowość  data 
                                    

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

 
Formularz Ofertowy dla części nr 1 

 

Nazwa Wykonawcy:  

Siedziba:  

Nr telefonu:  Nr faksu:  

Adres e-mailowy:  

NIP:  
Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez Wykonawcę do składania postąpień w toku aukcji elektronicznej 
(dane powinny być tożsame z danymi przypisanymi do podpisu elektronicznego, np. podwójne imię, 
dwuczłonowe nazwisko): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

W związku z ogłoszonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę oleju silnikowego, zgodnie z SIWZ, oferuję wykonanie przedmiotu 
zamówienia określonego dla części nr 1 postępowania wg następujących cen: 
 

Kryterium A – „cena” 

Lp. 
Rodzaj oleju 

Silnikowego/wymagania 

Marka/nazwa 
oferowanego 

oleju 
przekładniowego 

Szacunkowa 
ilość w 
litrach 

Cena 
Jednostkowa 

brutto za 1 litr 

Kwota brutto  
(iloczyn ilości i 

ceny 
jednostkowej 

brutto) 

1. 

olej silnikowy mineralny 
SL/CF/15W/40 ACEA A3/ 
B3-02 lub o wyższej klasie 
jakości 

 300   

2. 

Olej silnikowy 
półsyntetyczny SL/CF 
10W/40, ACEA A3-02/B3-
98 wyd.2 lub wyższa 

 600   

3. 
olej silnikowy syntetyczny 
SL/CF 5W/40, ACEA A3/ 
B4-04 

 2000   

4. 
olej silnikowy syntetyczny 
SM/CF 5W/30, ACEA A3/B4-
04, VW504.00/507.00 

 2600   

5. 

olej silnikowy 
syntetyczny5W/30API 
SN/CF ACEA C2*/C3 
DEXOS2 

 200   

6. Cena oferty (suma kwot brutto):  

 

(Cena słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Kryterium B – „Termin dostawy” …………………………dni  

(należy wpisać ilość dni roboczych, max. 3 dni robocze, za które Wykonawca otrzyma 0 pkt., w przypadku 

zaoferowania 2 dni roboczych oferta otrzyma 2 pkt, w przypadku 1 dnia roboczego, oferta otrzyma 5 

punktów w kryterium "Termin dostawy")     

Ponadto oświadczam, że: 
1) Oświadczam, że gwarantuję pełną mieszalność dostarczanych produktów z ich odpowiednikami i 

poniosę odpowiedzialność za szkody spowodowane ewentualną nie mieszalnością tych produktów; 
2) Oświadczam, że oferowane oleje charakteryzują się właściwościami fizyczno-chemicznymi nie 

gorszymi od parametrów, które określone zostały dla norm ujętych w powyższej tabeli; 
3) oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia; 
4) zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam 

wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców* powierzając wykonanie części zamówienia:  
…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,** 
…………………………………………………………………………………. 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)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…….…………………………………………………………………………………………………………………… 
/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/ 
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 

 
 
 
 
 
 
 
*    Niepotrzebne skreślić 
**  Jeżeli jest znany 
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Załącznik nr 1.2 do SIWZ 
 
 

   
miejscowość  data 

                                    
 

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

 
Formularz Ofertowy dla części nr 2 

 
 

Nazwa Wykonawcy:  

Siedziba:  

Nr telefonu:  Nr faksu:  

Adres e-mailowy:  

NIP:  
 
 

W związku z ogłoszonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę oleju silnikowego do łodzi, zgodnie z SIWZ, oferuję wykonanie 
przedmiotu zamówienia określonego dla części nr 2 postępowania wg następujących cen: 
 
 

Kryterium A – „cena” 

Lp. 
Rodzaj oleju 

Silnikowego/wymagania 

Marka/nazwa 
oferowanego 

oleju 
przekładniowego 

Szacunkowa 
ilość w 
litrach 

Cena 
Jednostkowa 

brutto za 1 litr 

Kwota 
brutto/Cena 

oferty  
(iloczyn ilości i 

ceny 
jednostkowej 

brutto) 

1. 

Olej silnikowy do łodzi. 
Powinien charakteryzować 
się parametrami 
określonymi dla normy 
TC-W3 

 400   

 

(Cena słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

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

Kryterium B – „Termin dostawy” …………………………dni  

(należy wpisać ilość dni roboczych, max. 3 dni robocze, za które Wykonawca otrzyma 0 pkt., przypadku 

zaoferowania 2 dni roboczych oferta otrzyma 2 pkt, w przypadku 1 dnia roboczego, oferta otrzyma 5 

punktów w kryterium "Termin dostawy")     

 

Ponadto oświadczam, że: 
1) Oświadczam, że gwarantuję pełną mieszalność dostarczanych produktów z ich odpowiednikami i 

poniosę odpowiedzialność za szkody spowodowane ewentualną nie mieszalnością tych produktów; 
2) Oświadczam, że oferowany olej charakteryzuje się właściwościami fizyczno-chemicznymi nie gorszymi 

od parametrów, które określone zostały dla normy ujętej w powyższej tabeli; 
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3) oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia; 
4) zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać 

przy pomocy podwykonawcy/ców* powierzając wykonanie części zamówienia:  
…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,** 
…………………………………………………………………………………. 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)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…….…………………………………………………………………………………………………………………… 
/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/ 
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 

 
 
 
 
 
 
 
*    Niepotrzebne skreślić 
**  Jeżeli jest znany 
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Załącznik nr 1.3 do SIWZ 
 
 

   
miejscowość  data 

                                    
 

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

 
Formularz Ofertowy dla części nr 3 

 
 

Nazwa Wykonawcy:  

Siedziba:  

Nr telefonu:  Nr faksu:  

Adres e-mailowy:  

NIP:  
 
 

W związku z ogłoszonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę oleju silnikowego do motocykli i quadów, zgodnie z SIWZ, oferuję 
wykonanie przedmiotu zamówienia określonego dla części nr 3 postępowania wg następujących cen: 
 

Kryterium A – „cena” 
 

Lp. 
Rodzaj oleju 

Silnikowego/wymagania 

Marka/nazwa 
oferowanego 

oleju 
przekładniowego 

Szacunkowa 
ilość w 
litrach 

Cena 
Jednostkowa 

brutto za 1 litr 

Kwota 
brutto/Cena 

oferty  
(iloczyn ilości i 

ceny 
jednostkowej 

brutto) 

1. 
Olej silnikowy do 
motocykli i quadów 
10W/40 np. Motul 4T 

 60   

 

(Cena słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

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

Kryterium B – „Termin dostawy” …………………………dni  

(należy wpisać ilość dni roboczych, max. 3 dni robocze za które Wykonawca otrzyma 0 pkt., w przypadku 

zaoferowania 2 dni roboczych oferta otrzyma 2 pkt, w przypadku 1 dnia roboczego, oferta otrzyma 5 

punktów w kryterium "Termin dostawy")     

 

Ponadto oświadczam, że: 
1) Oświadczam, że gwarantuję pełną mieszalność dostarczanych produktów z ich odpowiednikami i 

poniosę odpowiedzialność za szkody spowodowane ewentualną nie mieszalnością tych produktów; 
2) Oświadczam, że oferowany olej charakteryzuje się właściwościami fizyczno-chemicznymi nie gorszymi 

od parametrów, które określone zostały dla normy ujętej w powyższej tabeli; 
3) oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia; 
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4) zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać 
przy pomocy podwykonawcy/ców* powierzając wykonanie części zamówienia:  
…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,** 
…………………………………………………………………………………. 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)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…….…………………………………………………………………………………………………………………… 
/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/ 
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 

 
 
 
 
 
 
 
*    Niepotrzebne skreślić 
**  Jeżeli jest znany 
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Załącznik nr 1.4 do SIWZ 

   
miejscowość  data 

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

 
Formularz Ofertowy dla części nr 4 

 

Nazwa Wykonawcy:  

Siedziba:  

Nr telefonu:  Nr faksu:  

Adres e-mailowy:  

NIP:  
Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez Wykonawcę do składania postąpień w toku aukcji elektronicznej 
(dane powinny być tożsame z danymi przypisanymi do podpisu elektronicznego, np. podwójne imię, 
dwuczłonowe nazwisko): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

W związku z ogłoszonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę płynów eksploatacyjnych, zgodnie z SIWZ, oferuję wykonanie 
przedmiotu zamówienia określonego dla części nr 4 postępowania wg następujących cen: 
 
 

Kryterium A – „cena” 
 

Lp. 
Rodzaj oleju 

Silnikowego/wymagania 

Marka/nazwa 
oferowanego 

oleju 
przekładniowego 

Szacunkowa 
ilość w 
litrach 

Cena 
Jednostkowa 

brutto za 1 litr 

Kwota brutto  
(iloczyn ilości i 

ceny 
jednostkowej 

brutto) 

1. preparat AD BLUE  1200   

2. Płyn hamulcowy  
DOT 4 SAEJ 1703 

 100   

3. 

Płyn hydrauliczny  
Olej do układów 
hydraulicznych, 
przeniesienia napędu, 
mostów napędowych i 
„mokrych” hamulców 
maszyn pracujących w 
terenie. 

Spełnia normy: Caterpillar 
TO-4, ZF TE-ML 03C; GM 
Allison C-4 lub równorzędne 

 100   

4. 

Płyn chłodzący 
przeznaczony do 
aluminiowych chłodnic 
samochodowych na bazie 
glikolu monoetylowego,  
posiadający certyfikat 
zgodności ITS oraz znak 
bezpieczeństwa "B" 

 2000   

5. Płyn chłodzący  
(syntetyk/koncentrat ) 

 600   

6. Benzyna ekstrakcyjna  400   
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7. 
Płyn do spryskiwaczy Letni 
certyfikat zgodności. ITS 
znak bezp. "B" 

 24000   

8. 

Płyn do spryskiwaczy 
Zimowy (zdatny do 
skutecznego użytku przy 
temp. -25°C) certyfikat 
zgodności. ITS znak bezp. 
"B" 

 30000   

9. 

Odmrażacz do szyb 
samochodowych (zdatny do 
skutecznego użytku przy 
temp. -35°C). Nie niszczący 
gumy i plastiku 

 3200   

10. Cena oferty (suma kwot brutto):  

 

(Cena słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

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

Kryterium B – „Termin dostawy” …………………………dni  

(należy wpisać ilość dni roboczych, max. 3 dni robocze za które Wykonawca otrzyma 0 pkt., w przypadku 

zaoferowania 2 dni roboczych oferta otrzyma 2 pkt, w przypadku 1 dnia roboczego, oferta otrzyma 5 

punktów w kryterium "Termin dostawy")     

Ponadto oświadczam, że: 
1) Oświadczam, że gwarantuję pełną mieszalność dostarczanych produktów z ich odpowiednikami i 

poniosę odpowiedzialność za szkody spowodowane ewentualną nie mieszalnością tych produktów; 
2) Oświadczam, że oferowane płyny eksploatacyjne charakteryzują się właściwościami fizyczno-

chemicznymi nie gorszymi od parametrów, które określone zostały dla norm ujętych w powyższej 
tabeli oraz spełniają pozostałe ww. wymagania; 

3) oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia; 
4) zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać 

przy pomocy podwykonawcy/ców* powierzając wykonanie części zamówienia:  
…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,** 
…………………………………………………………………………………. 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)   
 
 
 

…….…………………………………………………………………………………………………………………… 
/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/ 
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 

 
 
 
 
*    Niepotrzebne skreślić 
**  Jeżeli jest znany 
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Załącznik nr 2 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 
dostawę olejów silnikowych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów użytkowanych przez KWP w Poznaniu 
i jednostki jej podległ 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 osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/ 
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
   

miejscowość  data 
 

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

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

 
 

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

 
 
 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/ 
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)  

 
Wypis z art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 
„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. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

   
miejscowość  data 

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

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW dla części nr ………………………….. 
 (wykaz winien zawierać wszystkie dane liczbowe potwierdzające spełnianie warunku opisanego w rozdziale IV pkt 2 ppkt 2  przypisanego odpowiednio do 

danej części postępowania SIWZ) 
 

Lp. Opis dostaw 

Data 
wykonania – 
rozpoczęcia 

i zakończenia 
(dd-mm-rrrr) 

Nazwa  
Odbiorcy 

Wartość 

Strona 
oferty, na 

której 
załączono 
dowody 

1. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

 

……………………… 
zł 

………………… 

2. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………… 

………………………… 

 

…………………………… 

…………………………… 

 

……………………… 
zł 

………………… 

 *niepotrzebne skreślić 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/ 
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)  

/ 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

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)  

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 

 
 

…………………………………………….............………….. 
/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

UMOWA NR ZZP-2380-16/…/2016 
(projekt) 

 

Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu insp. Tomaszem Trawińskim, 
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 

……………………………..., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, z siedzibą w 
……………………………………., wpisanym do  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w ……………………………… pod numerem …………………….., posiadającym numer NIP ……………………… o kapitale 
zakładowym w wysokości ……………………..  zł reprezentowanym przez:  
 
W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164) w trybie „przetargu nieograniczonego” zawarta została umowa o następującej treści:  
 

§ 1 
1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający nabywa od Wykonawcy, a Wykonawca sprzedaje 

Zamawiającemu oleje silnikowe/płyny eksploatacyjne zwane w dalszej części umowy „produktami”, w 
asortymencie i szacunkowych ilościach określonych w ust. 2. 

2. Strony będą dokonywały rozliczeń dostaw według cen jednostkowych 
w następujących kwotach: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
( dla właściwego pakietu ) 
3. Ceny wskazane w ust. 2 obejmują wszystkie koszty wykonania dostawy, w tym również koszty 

transportu do magazynu Zamawiającego wskazanego w §3 ust. 1 umowy  oraz wszelkie inne koszty 
związane ze spełnieniem świadczenia.  

4. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty …………………………..  
złotych brutto (słownie: ………………………………………………………..) 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać dostawy produktów do Zamawiającego pojazdami 
wyposażonymi w urządzenia umożliwiające rozładunek produktów z pojazdu,  przed magazynem 
Zamawiającego, gdzie nastąpi odbiór przedmiotu zamówienia.  

6. Wykonawca oświadcza, że dostawa produktów do Zamawiającego będzie odbywała się przy użyciu 
pojazdów, które odpowiadają wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów, w szczególności 
przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy Prawo ochrony środowiska. Wykonawca 
zobowiązuje się do odbioru wykorzystanych opakowań zbiorczych. 
 

§ 2 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność produktów, o których mowa w §1 w ilościach i o jakości 
zgodnej, w chwili wydania przedmiotu zamówienia, z polskimi normami, wymaganiami określonymi w 
SIWZ i ofertą Wykonawcy z dnia ………………….. 
 

§ 3 
1. Wykonawca będzie dostarczał produkty w wskazanym przez Zamawiającego opakowaniu sukcesywnie, 

partiami w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego. 
2. Strony zgodnie oświadczają, że sprzedaż produktów będzie realizowana w opakowaniach o 

pojemnościach wyszczególnionych w § 1 ust 2  umowy i zgodnie ze złożonym zamówieniem. 
3. Wykonawca gwarantuje pełną mieszalność dostarczanych produktów z ich odpowiednikami i ponosi 

odpowiedzialność za szkody spowodowane ewentualną nie mieszalnością tych produktów. 
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§ 4 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany szacunkowych ilości produktów, o których mowa w § 1 
ust. 2, w dowolnym momencie jej obowiązywania, przy czym maksymalna wartość umowy nie ulegnie 
zwiększeniu. 
 

§ 5 
1. Wykonawca dostarczy produkty do magazynu Zamawiającego mieszczącego się przy ul. Podolańskiej 

52 w Poznaniu, na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego przesłanego do Wykonawcy faxem 
lub jako skan dokumentu przesłanego drogę elektroniczną. W pisemnym zleceniu Zamawiający określi 
ilość i rodzaj zamawianych produktów. 

2. Dostarczenie produktów na zasadach określonych w ust. 1 nastąpi nie później niż w ciągu………… 
(maksymalnie 3 dni robocze, wartość zostanie uzupełniona o ilość dni wynikającą z oferty) (nie 
obejmuje sobót, niedziel i świąt). 

3. Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do składania zleceń jest mł. insp. Piotr Fiuczyński tel. 61 
84149 50. Osobą do kontaktów roboczych ze strony Zamawiającego jest Dorota Reichelt  tel. służbowy  
61 84 123 46 fax 01 84 140 25. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za realizację umowy 
są …………………………………………………………………………. tel…………………………………….  
fax………………………………………….. 

 
§ 6 

1. W razie niedostarczenia produktów określonych w pisemnym zleceniu, o którym mowa w §5 ust. 1  
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości nienależycie 
wykonanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia chyba, że Wykonawca uzupełni braki w 
terminie określonym w §5 ust.2 

2. W razie niedostarczenia produktów określonych w pisemnym zleceniu w terminie wskazanym w §5 ust. 
2 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości nienależycie 
wykonanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia 

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 potrącenia będzie odpowiednie umniejszenie 
wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenie, po uprzednim, pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o 
wysokości i sposobie wyliczenia kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary 
umowne. 

5. W przypadku odmowy wykonania zamówienia lub odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umową w wysokości 20% wartości całości umowy wyszczególnionej w §1 ust. 4. 

 
§ 7 

W przypadku sporu co do jakości produktu, analizę przeprowadzi niezależne laboratorium z siedzibą w 
Poznaniu lub na terenie powiatu poznańskiego, wybrane zgodnie przez obie strony. Analiza ta 
sporządzona na piśmie z podaniem uzasadnienia dotyczącego sporu będzie ostateczna i wiążąca. Koszty 
analizy ponosi Wykonawca jeżeli Zamawiający otrzymał produkt nieodpowiedniej jakości. 
 

§ 8 
1. Wykonawca za sprzedany produkt wystawi fakturę uwzględniającą ilość i rodzaj produktu, o którym § 

5 ust. 1 oraz cenę, o której mowa w §1 ust. 2 
2. Do pierwszej dostawy Wykonawca załączy cztery komplety aktualnych Kart Charakterystyki Produktu 

dla całego asortymentu objętego niniejszą umową. 
 

§ 9 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie przelewem na wskazany w fakturze rachunek 
bankowy, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej 
faktury VAT.  
 

§ 10 
W wypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo żądać z tego tytułu odsetek ustawowych 
za opóźnienie w transakcjach handlowych.  
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§ 11 

1. Strony uzgadniają, że 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. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania, z 
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku w sytuacji niewykonania lub 
nienależytego wykonywania dostawy przez Wykonawcę, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu 
Wykonawcy przez Zamawiającego do należytej realizacji umowy, 

3. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie okoliczności określonych w ust. 2, Wykonawca nie 
będzie wnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń ani odszkodowań.  
 

§ 12 
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 31.12.2017 r., lub do wcześniejszego wyczerpania wartości 
umowy brutto, o której mowa w §1 ust. 4 umowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §11 oraz 
§13 ust. 1 pkt 3 umowy.  
 

§ 13 
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych 
warunkach: 
1) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) dopuszczalne są zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT, 
b) dopuszczalne są zmiany spowodowane zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d) jeżeli zmiany, o których mowa w pkt a), b) i c) będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę tj. zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, w takiej 
sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem 
wszystkich składników cenotwórczych, również tych które będą podlegały zmianom oraz 
uzasadnienie ewentualnych zmian i  propozycję wysokości zmiany kwoty. Zamawiający 
dokona weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem zgodności z prawnymi i faktycznymi 
podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia w stosunku do 
zaistniałych okoliczności będących podstawą do zmiany w ocenie Zamawiającego, strony  
przystąpią do ustalenia poziomu zmiany w wyniku obopólnych ustaleń - negocjacji, z tym 
zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu 
wynikającego z okoliczności będących podstawą do jej wprowadzenia. Wykonawca ma prawo 
do złożenia Zamawiającemu wniosku wraz z kalkulacją w sprawie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających podatek 
VAT, wysokość płacy minimalnej, wysokość składek ZUS; 

2) dopuszczalna jest zmiana terminu dostawy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:  
a) siły wyższej, przy czym przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niezależne od woli i 

działań stron, których powstania żadna ze stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub 
skutkom nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za  siłę wyższą mogą być 
uznane w szczególności takie okoliczności jak: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki związane z 
funkcjonowaniem Wykonawcy, mobilizację embargo, zamknięcie granic,  

b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających zrealizowanie dostawy w terminie, 
c) okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie 

dostawy,  
d) czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących 

przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej, 
- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności termin dostawy może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż 
o okres trwania tych okoliczności. 
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3) dopuszczalne   jest   wydłużenie    czasu    trwania    umowy    w    sytuacji    niewykorzystania    
przez  Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości, o której mowa w § 1 ust. 
4 umowy, 

4) dopuszczalna jest zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy: 
a) przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia, po warunkiem zachowania nie gorszej 

jakości dostarczanych rzeczy i ceny nie wyższej niż pierwotnie oferowanej,  w szczególności  
strony mogą zmienić nazwę (markę), oznaczenie handlowe lub rodzaj przedmiotu 
świadczenia, zastosować produkt równoważny, lub nieznacznie zmienić cechy techniczne 
oferowanych produktów (np. w wyniku wprowadzenia wyższych norm środowiskowych lub 
jakościowych), 

b) dopuszczona jest zmiana miejsca dostawy produktów do innych jednostek Policji woj. 
wielkopolskiego niż wymienione w umowie. 

5) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego 
Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana płatnika faktur za dostarczone 
produkty, a także dopuszczalna jest zmiana danych Zamawiającego wskazanych w komparycji  
umowy, w tym zmiana na inną jednostkę Skarbu Państwa, 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do 
dokonania tej zmiany.  

 
§ 14 

1. Integralną częścią niniejszej umowy stanowi Załączniki nr 1 - specyfikacja produktów i ich 
szacunkowe ilości wraz z cenami zaoferowanymi przez Wykonawcę. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, o ile 
przepisy ustawy Prawo zamówieniach publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane, nie 
dające się rozwiązać w sposób polubowny będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny  w 
Poznaniu. 

4. Dopuszczalna jest możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w celu doprecyzowania jej treści, jeżeli 
konieczność ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności zawartych w umowie, których 
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana taka umożliwi jednoznaczną interpretacje zapisów umowy 
przez strony, które ją zawarły. Wprowadzenie ww. zmian wymaga formy pisemnej. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał -  
jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

 

 

WYKONAWCA               ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


